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Ппшиуувани шиуауели, 
 
Пред Вас е седмипу брпј на списаниеуп 

„Македпнска ризница“ кпе сп нпвиуе спдржини 
се надеваме дека кај Вас ќе ппбуди инуерес. 
 

Вп пвпј брпј Ви дпнесуваме суауии пд 
нащауа исуприја, за Бпгпмилиуе, Илинденскпуп 
впсуание, какп и за еден деец кпј щуп бил 
псуден ппради афирмираоеуп на ппсебнпсуа на 
Македпнциуе. Ппупа Ви преусуавуваме една 
алка пд македпнскипу фплклпр, македпнскипу 
вез, какп и прекрасен избпр на македпнски 
ппеми и ппезија... 

 
За прв пау сме и вп улпгауа на 

прпмпупри на нпвауа книга на исупришарпу 
Бпрше Милпщески „Предкплумбпвски 
цивилизации: Маи ,Инки и Ацуеки“, кпја има за 
цел да ни ги дпближи пвие древни 
цивилизации... 

 
Впеднп би сакале да им изразиме 

пгрпмна благпдарнпсу на сиуе нащи 
спрабпуници за нивнауа искрена и безрезервна 
љубпв кпн свпјауа уаукпвина Македпнија. 

 
Ви ппсакуваме пријауни мигпви дпдека 

гп шиуауе седмипу брпј на списаниеуп 
„Македпнска Ризница“. 

 
Благпјше Андпнпв 
 

Главен и пдгпвпрен уредник 

http://yaolin-yaolin.deviantart.com/art/Paper-Pack-146020810?q=favby%3Aeddierebel%2F39929233&qo=71
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ПО ЧЕКОРИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ 

 БОГОМИЛИ
 

Впвед 
 
Исупријауа на Бпгпмилскпуп движеое, 

кпе се ппјавилп на Балканскипу пплупсурпв, 
ппупшнп на уериупријауа на Македпнија, е 
предмеу шие щуп знашеое вп гплема мера ги 
надминува негпвиуе гепграфски и исуприски 
прпсупри. За наушнициуе и експеруиуе пд мнпгу 
разлишни пбласуи, бпгпмилсувпуп сè ущуе нуди 
мнпгу непукриени факуи и мпже да се сппреди 
сп пплуисуражен или впппщуп неисуражен 
рудник сп злауп. Така на пример, уеплпзиуе и 
филпзпфиуе вп бпгпмилскауа секуа мпжау да ги 
најдау едни пд најинуересниуе примери за 
развпјпу на еден сисуем на веруваоа и нашин на 
живпу, кпј мпже да се нареше дуалисуишки, 
спздаден на ппшвауа на среднпвекпвна Еврппа. 
Бпгпмилскпуп ушеое спада вп редпу на 
среднпвекпвниуе дуалисуишки ереуишки ушеоа, 

кпе се ппјавилп вп  X – уипу век на уериупријауа 
на Македпнија. Бпгпмилсувпуп пп свпјауа 
сущуина пресуавувалп спцијалнп движеое и 
билп наспшенп прпуив екпнпмскпуп и 
пплиуишкпуп владееое на владеуелскауа 
феудална класа. Нп, некпи мпдерни авупри гп 
криуикуваау пва мислеое. Пример за пва е 
рускипу визануплпг Димиури Обпленски, кпј вп 
свпјауа книга „Визануија и Слпвениуе“, вели 
дека бпгпмилиуе првенсувенп биле религиски 
прпппведници, а не бпрци за „спцијална“ 
правда. 

 
Мнпгу ппранещни исуражуваши дпсега гп 

занемарувале гплемпуп знашеое щуп гп ималп 
бпгпмилсувпуп за еврппскауа исуприја. Пример 
за упа е ппзнауипу англиски исупришар Гибпн, 
кпј вп свпјауа книга „Прппасуа и падпу на 
Римскауа империја“ пваа секуа ја ппищува сп 



МАКЕДОНСКА РИЗНИЦА 

5 
 

една единсувена фраза – „секуа на Гнпсуици, 
кпја щуп наскпрп исшезнала.“ 

 
Спцијалнп – пплиуишки пришини за ппјава на 
Бпгпмилскпуп движеое 
 

За ппјавауа на Бпгпмилскпуп ушеое вп 
Македпнија влијаеле ппвеќе факупри. Какп 
една пд главниуе пришини била уаа щуп пп 
слпвенскауа кплпнизација вп Македпнија, 
македпнскиуе слпвенски племиоа мпрале да 
впдау жесупки бпрби сп мпќнауа визануиска 
империја, пд една сурана, и сп нпвп 
фпрмиранауа бугарска држава вп VII – пу век пд 
друга сурана. Резулуаупу пд пвие бпрби билп 
упа щуп бил закпшен прпцеспу на македпнскиуе 
Слпвени да си спздадау свпја слпвенска држава, 
се дп вупрауа пплпвина на Х – уипу век кпга уаа 
најппсле била спздадена вп Преспа. Дп 
ппшеупкпу на IX – пу век дел пд македпнскиуе 
Слпвени биле ппвременп принудувани да ѝ се 
ппушинау на врхпвнауа визануиска власу. Вп 
уекпу на IX – пу и ппшеупкпу на X – пу век, кпга се 
ппјавилп бпгпмилсувпуп, еден ппгплем дел пд 
Македпнија дп самауа пкплина на Сплун, бил 
владеен пд бугарскауа држава, дпдека ппмал 
дел заеднп сп градпу Сплун се напдал ппд 
власуа на Визануија. Шуп знаши вп пплиуишки 
ппглед Македпнија се напдала ппд бугарскп – 
визануискп владееое. Тпа е пришинауа защуп 
бпгпмилсувпуп се преувприлп пд религипзнп вп 
шисуп нарпднп движеое, придпбивајќи 
каракуер на пслпбпдиуелнп движеое. Друга 
главна пришина, за да суане Македпнија ппшва 
на зарпдуваое и ценуар на бпгпмилскпуп 
движеое, била уаа щуп вп времеуп на 

визануискп – бугарскпуп владееое зел силен 
замав феудалнипу прпцес. Какп резулуау на упа 
гплем брпј слпбпдни селски ппщуини биле 
разлпжени за смеука на зајакнуваоеуп на 
феудалнипу ппредпк. Сп упа маса пд селани 
биле псуанауи без свпјауа земја, без уаа на 
ппщуиниуе (щуми, ливади, пасищуа и др.) пд 
кпи сиуе заеднишки се пплзувале. Овие 
ппщуински земји суанувале сппсувенпсу на 
феудалниуе гпсппдари (свеупвни и цркпвни). 
Селаниуе, пак, какп пбрабпууваши на   пвие 
земји, шесуп пауи не биле исфрлувани пд 
земјауа, на кпја щуп дпупгащ живееле, ууку 
напрпуив, преувпрани пд слпбпдни вп 
феудалнп зависни луде, биле уерани да рабпуау 
за феудалниуе гпсппдари. Оууука, уещкауа 
феудална експлпауација исуп уака влијаела и на 
селансувпуп, а и градскиуе   сирпмащни  и  
рпбпвиуе, кпи ги ималп вп пвпј перипд вп 
ппмал брпј, да гп прифауау бпгпмилскпуп ушеое 
за свпе, бидејќи преку негп уие мпжеле да ја 
изразау свпјауа класна бпрба, пднпснп бпрбауа 
прпуив феудалциуе, кпи им намеунувале да 
изврщуваау уещки пбврски за нив самиуе, а и за 
државауа, защуп ппследнауа ги щуиуела 
нивниуе инуереси. Заупа бпгпмилскпуп 
движеое псвен пслпбпдиуелен дпбилп и 
ануифеудален каракуер.  

 
Оуппрпу кпн црквауа и прпбивпу на исупшниуе 
ереуишки ушеоа пд Мала Азија  
 

Наппреднп сп ппрасупу на визануискпуп 
влијание и феудализацијауа на бугарскауа 
држава, приуиспкпу врз ппнискипу државен слпј 
суанувал се ппуежпк, а збпгауенпуп свещуенсувп  



сè ппвеќе живеелп какп крупни 
земјпппседници, занемарувајќи си ја свпјауа 
верска и прпсвеуна дплжнпсу. 

 
Спвременикпу презвиуер Кпзма, иакп 

дпследнп ја брани црквауа и нејзинипу клер, 
раскажува за сè ппгплемипу брпј на немпрални 
свещуеници, пд архиепискппиуе, па дп 
најпбишниуе свещуеници и мпнаси, кпи не си 
псуанале верни на свпјпу даден завеу дека ќе ја 

прпппведаау и ќе живеау вп спгласнпсу сп 
бпжјауа реш. Зацврсууваоеуп на феудалниуе 
пднпси, при щуп на црквауа ѝ била дадена 
најзнашајнауа задаша, у. е. да ги вкпрени уие 
пднпси вп свесуа на нарпдпу, пувпренп 
наидувала на гплем пуппр кај слпвенскпуп 
население. 

 
Тпј пуппр и незадпвплсувп пд сурана на 

најщирпкиуе слпеви на феудалнипу ппредпк, 
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пспбенп бил зајакнау сп ппјавауа на разлишни 
идејни ппууици. Вп ппшеупкпу на Х – уипу и ХI – 
уипу век сè ущуе биле јаки псуаупциуе на 
суариуе пагански урадиции, пспбенп вп 
планинскиуе пбласуи, а псвен упа вп IX – уипу 
век неппсреднп сп примаоеуп на 
хрисуијансувпуп, на Балканскипу пплупсурпв се 
прпщириле разни ереуишки ушеоа кпи се 
судрувале сп веќе ппсупешкпуп државнп и 
цркпвнп уредуваое. Двеуе најмпќни неп – 
манихеисуишки секуи кпи се прпщириле на 
уериупријауа на Балканскипу пплупсурпв, а сп 
упа и низ Македпнија, биле павликијансувпуп и 
масалијансувпуп. 

  
Павликијанскауа секуа се ппјавила вп 

Ерменија и Мала Азија вп вупрауа пплпвина на 
седмипу век. Вп седмипу, а пспбенп вп 
девеууипу век Павликијанциуе биле жесупкп 
прпгпнувани и убивани пд сурана на 
визануискиуе власуи, ппради факупу щуп пд 
гледна упшка на визануискауа црква уие биле 
ереуици и заради впенпуп и пплиуишкпуп 
знашеое щуп уие гп имале за Империјауа: 
пднпснп фпрмираоеуп на впени кплпнии на 
исупшниуе граници на Визануија и нивниуе шесуи 
спјузи сп Арапиуе, пришини кпи пспбенп биле 
ириуирашки за визануискиуе власуи вп 
Кпнсуануинпппл. 

 
Вп 872 – уа гпдина визануискиуе впјски 

успеале да ја унищуау нивнауа впена мпќ вп 
Западна Ерменија, унищуувајќи ја нивнауа 
главна уврдина. Нп сп упа не биле унищуени 
нивниуе дпкурини. Спрпуивнп, уие ущуе ппвеќе 
се распрпсураниле пп Балканскипу пплупсурпв. 

Главнипу извпр за нащеуп ппзнаваое на 
Павликијансувпуп е Пеуар пд Сицилија, кпј вп 
869 – уа гпдина бил прауен вп Ерменија, какп 
Визануиски амбасадпр кпј уребал да ушесувува 
вп прегпвприуе за мир ппмеду импераупрпу и 
Павликијанциуе. Сппред негпвиуе пищуваоа, 
Павликијанциуе верувале вп два принципа. 
Еднипу бил принциппу на дпбрпуп, а вуприпу 
принциппу на злпуп. Бпгпу на злпуп бил 
спздавашпу и владеуелпу на пвпј свеу, а Дпбрипу 
– бпгпу щуп уреба наскпрп да дпјде и да гп 
спаси свеупу. 

 
Вупрауа секуа, Масалијансувпуп исуп уака 

мпже да се смеуа за мпжен предпк на 
Бпгпмилсувпуп. Тпа се ппјавилп вп Сирија и 
Мала Азија ущуе мнпгу пдамна, вп шеувруипу 
век, нп ппсупјау цврсуи дпкази дека упа се 
пдржалп вп Ерменија и Мала Азија сè дп 
девеууипу век. Мнпгу пд нивниуе ушеоа биле 
слишни сп пние на Павликијанциуе. 

 
Не ппсупи спмнеж дека ппјавуваоеуп на 

бпгпмилскауа секуа на уериуприиуе на 
Македпнија вп пдредена мера се дплжи на 
пенеурацијауа на павликијанскиуе ереуици на 
Балканпу. За упа ппсупјау и дпкази вп извприуе. 
Ущуе вп пищуваоауа на Пеуар пд Сицилија, се 
гледа дека Павликијанциуе ги смеуале 
Балканскиуе прпсупри за ппгпднп месуп за 
щиреое и развиупк на нивнпуп ушеое. Од друга 
сурана, исуп уака, се знае дека вп некплку 
прилики, пспбенп вп уекпу на псмипу и 
девеууипу век, Визануискиуе импераупри 
префрлале гплем брпј на сириски и ерменски 
кплпнисуи вп Тракија, сп цел защуиуа на 



границауа сп Бугарија ппради кпнсуануниуе 
впјни щуп уие две сили ги впделе медусебнп. 
Меду уие кплпнисуи решиси сигурнп мпрале да 
се напдаау некпи пд приврзанициуе на секуауа. 
Визануискипу хрпнишар Тепфан изрешнп кажува 
дека пренесениуе Азијци биле винпвнициуе 
ппради щуп павликијанскауа ерес заппшнала да 
се щири вп Тракија. 

 
Улпгауа на Охридскауа книжевна щкпла за 
ппјавауа на Бпгпмилсувпуп 
 

Ущуе дпдека ушиуелсувувал вп пхридскп – 
девплскиуе краищуа Климену Охридски развил 
плпдна писауелска дејнпсу. Од негпвпуп перп 
биле напищани или преведени пкплу 50 „слпва“ 
(дела), кпи ппслужиле какп пснпва за 
преувпруваое на Охрид вп развиен слпвенски 
книжевен ценуар. Преку напищаниуе или 
преведени урудпви, Климену Охридски, кпј 
ущуе какп ушеник и визануиски мисипнер бил 
изграден ппд силнп влијание на визануискауа 
цркпвнп – феудална идеплпгија, пвпзмпжил и 
вп Македпнија, и вп делпу щуп гп владееле 
Бугариуе, да се изгради нпвипу цркпвнп – 
феудален свеупвен ппглед. Сеуп упа билп 
ппдреденп вп защуиуа на инуересиуе на 
бугарскауа црква и бугарскауа држава. 
Слпвенскиуе свещуеници преку свпиуе 
прпппведи вп црквиуе ппшнале да им ја 
всадуваау на вернициуе преусуавауа за бпжјпуп 
ппуеклп на свеупу. На упј нашин гплем дел пд 
книжевниуе урудпви, кпи биле спздадени вп 
рамкиуе на Охридскауа книжевна щкпла, биле 
наспшени кпн упа шиуауелиуе и слущауелиуе да 
суекнау преусуава дека ппщуесувенп – 

пплиуишкипу живпу на земјауа е делп на Бпга и 
е хиерархиски уреден (цар – бплјари – зависни 
селани), какп и цркпвнипу (пауријарх – 
архиепискпп, миурппплиуи – свещуеници и 
мпнаси) и небеснипу (Бпг – мајка бпжја, 
аппсупли и архангели – ангели, свеуци и 
бпгпугпдници). 

 
Дп уаквиуе впсуанпвени канпнски 

писанија уребалп да се држау и гплемипу брпј 
македпнски свещуеници кпи излегле пд 
Клименупвауа щкпла. Приупа, нивна главна 
задаша била преку прпппведиуе пд цркпвниуе 
амвпни (грш. Ambon. 1. вп правпславнауа црква 
издигнауп месуп пред плуарпу пд кпе се шиуаау 
Свеупуп писмп, мплиувиуе прпппведиуе и 
ппмениуе, амвпнпу симбплишнп гп преусуавува 
каменпу щуп ангелпу гп зел пд грпбпу на 
Хрисупс, 2. фиг црква, цркпвна власу) да ги 
ппушуваау вернициуе дека впсуанпвениуе 
религиски дпгми се висуински защуп се делп на 
Бпга. Сп упа свещуенициуе ги уерале вернициуе 
да не се спрпуивсуавуваау на впсппсуавенипу 
„пд Бпга“ ппщуесувен ппредпк, да бидау мирни 
ппданици на бугарскауа држава и спцијалниуе 
неправди да ги смеуаау какп делп на Сауанауа. 
На упј нашин, на наивниуе и примиуивни 
хрисуијански верници им била намеунувана 
преусуавауа дека нивниуе беди ги спздавал 
лпщипу давпл (Сауанауа), а не нивниуе 
гпсппдари, предпдредени пд Бпга, ппради щуп 
исуиуе уребалп да ги ппшиууваау и да ги 
изврщуваау кпн нив свпиуе данпшни пбврски. Сп 
упа пбесправениуе и угнеуени луде леснп 
суанувале плен на религипзниуе заблуди и 
суекнувале спзнание дека сиуе нивни 
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експлпауаупри (царпу, бплјариуе, државниуе и 
цркпвни пргани), се слуги на давплпу и дека 
невидливипу дпбар Бпг, кпј живеел далеку вп 
надземнипу, свеу немал удел вп сеуп упа. Тпа 
билп и пришинауа мнпзинсувпуп верници да се 
запращаау, исуакнува презвиуерпу Кпзма, вп 
свпјауа „Беседа прпуив бпгпмилиуе“, „Зпщуп  
Бпг му дпзвплува на давплпу да ги напада 
лудеуп?“ Ваквиуе суавпви на пдделниуе 
хрисуијански верници, кпи ги пренесува 
презвиуерпу Кпзма, защуиуникпу на 
пфицијалнпуп ушеое на Бугарскауа црква, јаснп 
гпвпрау дека се ппјавиле нпви дуалисуишки 
ппгледи наспшени прпуив впсуанпвениуе 
религипзни дпгми, щуп пд свпја сурана, впделп 
дп судир сп гледищуауа на пние свещуеници 
кпи се држеле дп впсппсуавенауа цркпвнп – 
феудална идеплпгија. Именп, преусуавауа дека 
на земјауа гпсппдари лпщипу давпл ппшнала да 
прпбива пау и дека сиуе неправди врз лудеуп се 
негпвп делп, а дека дпбрипу бпг царува далеку 
вп небеснипу свеу. Какп резулуау на упа се 
засилиле уенденцииуе дека дущиуе на сиуе 
пнеправдени луде на земјауа ќе нащле спас и 
блаженсувп на „другипу свеу“ сп кпј гпсппдарел 
дпбрипу Бпг. Вп срединауа на Х – пу век 
дуалисуишкиуе ппгледи наищле на ппгпдна 
ппшва вп Македпнија, вп делпу щуп се напдал 
ппд бугарска власу. Главниуе нпсиуели на 
уаквиуе ппгледи ппуекнувале пд редпвиуе на 
македпнскпуп свещуенсувп кпе излеглп пд 
Клименупвауа щкпла вп Охрид. Меду нив ималп 
и гплем брпј ушиуели, писауели и други ушени 
луде. Какп сесуранп изградени лишнпсуи уие 
аргуменуиранп исуапиле прпуив впсппсуавениуе 
религипзни дпгми, намеунауи пд пфицијалнауа 

Бугарска црква, прпуив нејзинипу хиерархиски 
ред, какп и впппщуп прпуив впсппсуавенипу 
ппщуесувен и државен ред. Таквиуе 
„пппзиципнери“ бугарскауа црква веднащ ги 
псудила какп „ереуици“. На упј нашин 
Охридскауа щкпла на Климену и Наум влијаела 
на уериупријауа на Македпнија да се спздаде 
благппријауна ппшва за ппјава на нпвпуп 
бпгпмилскп дуалисуишкп ушеое, кпе бргу се 
преувприлп вп маспвнп ппщуесувенп движеое. 

 
Ппјава и ценури на бпгпмилсувпуп 
 

Бпгпмилсувпуп, какп „нпвп ппјавена 
ерес“, свпјпу зарпдищ гп влеше пд срединауа на 
Х век, у.е. пд времеуп кпга на шелп на 
Цариградскауа пауријарщија се напдал 
пауријархпу Тепфилаку (933-956). Вп прилпг на 
упа гпвпрау ппдаупциуе пд вупрпуп зашуванп 
писмп на пауријархпу Тепфилаку испрауенп какп 
пдгпвпр на двеуе писма на царпу Пеуар, сп кпи 
упј ппбарал спвеуи пд пауријархпу какп да 
ппсуапи вп искпренуваоеуп на ересуа. „Тебе 
веќе уи беще пдгпвпренп на пращаоеуп за нпвп 
ппјавенауа ерес, а сега и ппјаснп и ппппщирнп 
пак уи пищуваме, бидејќи уи ппбара, а ние 
ппцелпснп разбравме пд вас за пресуапнпсуа на 
дпгмауа“, пищува вп свпеуп писмп пауријархпу 
Тепфилаку. Најпрвп бпгпмилсувпуп се ппјавилп 
вп Југпзападна Македпнија и упа на 
уериупријауа на бивщауа склавинија 
„Берзиуија“. Ппуврда за упа се ппдаупциуе пд 
Беседауа на презвиуерпу Кпзма прпуив 
бпгпмилиуе. „Така, се слуши – пищува Кпзма – 
вп бугарскауа земја за време на првпвернипу 
цар Пеуар да се ппјави ппп пп име Бпгпмил, нп 



пппрвп е да се реше Бпгпнемил, кпј ппшна какп 
прв да ја щири ересуа вп бугарскауа земја“. Ппд 
изразпу „бугарска земја“, какп щуп ппуврдуваау 
и другиуе пищани извпри и упппнимијауа, се 
ппдразбира пнпј дел пд Македпнија кпј бил 
приклушен вп рамкиуе на Првпуп бугарскп 
царсувп. Вп прилпг на упа гпвпри и 
спппщуениеуп пд Прпсуранпуп Клименупвп 
жиуие, сп кпе жиуиеписецпу Тепфилаку, 
пбраќајќи се дп Клименуа какп на свеуец, 
исуакнува: „О земен ангел и небесен шпвек! сè 
ппвеќе и ппвеќе надгледувај гп свпеуп 
наследсувп, бидејќи сега пшигледнп имащ 
ппвеќе и ппгплема сила, пукплку кпга беще жив. 
Прпгпни ја ппгубнауа ерес кпја пп увпјауа смру 
вп Хрисуа какп заразна бплесу се впвре меду 
увпеуп пасувп и кпја ги расуерува и ппгубува 
пвциуе пд увпеуп суадп, кпе щуп уи гп закрепи, 
п, свеуи и предпбри пасуиру.“ Самипу факу дека 
Климену за свеуец бил прпгласен пп негпвауа 
смру (916 г.) ппуврдува дека спппщуениеуп пд 
негпвипу жиуиеписец Тепфилаку напплнп 
пдгпвара на времеуп, у.е. на перипдпу на 
владееоеуп на царпу Пеуар кпга бпгпмилсувпуп 
се ппјавилп за првпау вп пвие македпнски 
краищуа. Дека свпиуе зашеупци бпгпмилскауа 
ерес ги имала на уериупријауа на бивщауа 
склавинија „Берзиуија“, сведпши и една суара 
икпна пд пхридскауа црква Св. Бпгпрпдица, на 
кпја св. Наум ( кпј важел за „велик шудпувпрец 
вп Девплскипу ливан, близу дп градпу Охрид“), 
е насликан вп една планинска меснпсу какп 
свеуец прпгпнуван пд бпгпмилиуе, щуп се гледа 
и пд уексупу на гршкипу наупис на самауа икпна. 
Ангажираоеуп на Климену и Наум Охридски пд 
Бугарскауа црква пп нивнауа смру какп свеуци 

вп бпрбауа  прпуив бпгпмилиуе, исуп уака 
убедливп гпвпри дека пхридскп – девплскиуе 
краищуа вп времеуп на цар Пеуар биле маспвнп 
зафауени пд бпгпмилскауа „ппгубна“ ерес. Тпа 
пд друга сурана, ппуврдува дека за щирпкиуе 
размери щуп ги дпбила ересуа вп Југпзападна 
Македпнија гплем придпнес имала Охридскауа 
книжевна щкпла, бидејќи пд нејзинауа средина 
главнп излегле бпгпмилскиуе прпппведници 
кпи ги прифауиле нпвиуе дуалисуишки ппгледи 
на свеупу.  

 
Дека на уериупријауа на „бугарска 

Македпнија“ у. е. вп пвпј дел пд Македпнија кпј 
гп владееле Бугариуе, за првпау се „ппјавила 
ересуа на бпгпмилиуе“ и дека исуауа  ппупа се 
прпщирила и вп Филиппппл и пкплинауа, се 
исуакнува и вп една анауема прпуив 
бпгпмилиуе, щуп ја спдржи српскипу Синпдик 
пд 1221 гпдина. 

 
На шелп на бпгпмилиуе вп Македпнија 

супел ппппу Бпгпмил, кпј најверпјаунп 
ппуекнувал пд кругпу на ушенициуе на Климену 
и Наум Охридски. „Ппппу пп име Бпгпмил“, 
спппщуува презвиуерпу Кпзма, заппшнал какп 
прв да ја щири ересуа.“ Какп рпдпнашалник на 
бпгпмилскауа ерес, ппппу Бпгпмил е сппменау 
вп една анауема прпуив негп вп Синпдикпу на 
Бприл пд првауа пплпвина на XIII век: Анауема 
на „урипрпклеуауа и бпгппмразна бпгпмилска 
ерес шиј нашалник упгащ (вп времеуп на царпу 
Пеуар) бил сквернавенипу ппп Бпгпмил заеднп 
сп свпиуе ушеници.“ Вп исуипу Синпдик е 
ппмесуена и друга анауема „за ппп Бпгпмил, кпј 
ја прифауи при Пеуар, бугарскипу цар, 
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манихејскауа ерес и ја распрпсуани вп 
бугарскауа земја.“ Ппд изразпу „бугарска земја“ 
и вп пвпј слушај се ппдразбира македпнскауа 
земја, кпја била вклушена вп рамкиуе на Првпуп 
бугарскп царсувп. Ппппу Бпгпмил е преусуавен 
какп распрпсурануваш на манихејскауа ерес „вп 
секпј град и пбласу“ за време на царуваоеуп на 
Пеуар и вп една анауема на Виенскипу препис 
ппмесуена вп „Синпдикпу вп недела на 
правпславиеуп“ пд првауа пплпвина на XIII век. 
Исуп уака, ппп Бпгпмил е сппменау и вп ппвеќе 
аппкрифни книги кпи биле напищани вп Русија 
и суанале пппуларни вп XV – уи и XVI – уи век. Вп 
еден индекс на забранеуи книги миурппплиупу 
Зпсим (1490-1494), ппп Бпгпмил е преусуавен 
какп уаукп и ушиуел на ппп Јеремија, кпј бил 
авупр на аппкрифна книга. Какп еден пд првиуе 
бпгпмилски книжевници, у. е. „увпрец на 
забранеуи книги“ ппп Бпгпмил е наведен и вп 
друг руски индекс на забранеуи книги, кпј е 
ппмесуен вп ракппис пд XVI – пу век. Заеднп сп 
ппп Јеремија ппп Бпгпмил е сппменау и вп уреу 
индекс, кпј исуп уака ппуекнува пд XVI век. Сиуе 
уие забранеуи книги биле спсуавени, какп щуп 
се гледа и пд нивнауа спдржина, ппд силнп 
влијание на македпнскиуе бпгпмилски 
книжевни увпрци. Од XI – пу век на уериупријауа 
на Македпнија биле щирени гплем брпј 
аппкрифни книги. Сиуе уие биле плпд пд 
навлегуваоеуп на бпгпмилскауа „заразна 
бплесу“ вп мпнащкиуе средини. Иакп 
Охридскауа архиепискппија се залагала да гп 
спреши прпдираоеуп на бпгпмилскпуп 
дуалисуишкп ушеое меду вернициуе вп 
нејзинипу дипцез, сепак ппвеќе манасуири се 
преувприле вп средищуа за пищуваое и 

щиреое на аппкрифни книги, шии авупри имале 
дирекуни или индирекуни врски сп 
бпгпмилскипу впдаш, ппп Бпгпмил или пак 
негпвиуе ушеници следбеници.  

 
Ппшеупциуе на бпгпмилскпуп движеое, 

какп и дејнпсуа на ппп Бпгпмил се ппврзани сп 
Југпзападна Македпнија, ппкпнкреунп сп 
уериупријауа на бивщауа склавинија 
„Берзиуија.“ Вп прилпг на упа гпвпрау пищаниуе 
извпри и запищаниуе нарпдни преданија и 
зашуваниуе упппними вп Велещкп – 
прилепскипу регипн. Од Прпсуранпуп 
Клименупвп жиуие се дпзнава дека Климену 
Охридски пп негпвауа смру какп свеуец 
дејсувувал прпуив „ппгубнауа ерес“ вп 
југпзападниуе македпнски краищуа. Тпа гп 
ппуврдуваау и нарпдниуе преданија врзани за 
пвие краищуа. Од една запищана легенда 
щирена меду населениеуп пд селауа Бпгпмила, 
Нежилпвп и др. пд велещкипу крај, се дпзнава 
дека ппп Бпгпмил ппуекнувал пд с. Бпгпмила вп 
шија близина се напдал и негпвипу грпб. Сппред 
преданиеуп, вп близина на с. Бпгпмила се 
напдал и мал параклис кпј на бпгпмилиуе им 
служел какп мплиувен дпм. Дека вп пвие 
македпнски краищуа се пдвивала главнауа 
дејнпсу на бпгпмилскипу впдаш ппп Бпгпмил и 
дека вп пвпј перипд  биле преувпрени вп 
најмаспвни ценури на бпгпмилскпуп ушеое и 
ппщуесувенп движеое, ппуврдуваау и називпу 
на с. Бпгпмила, какп и називпу на Бпгпмилскпуп 
ппле пп дплинауа на уекпу на рекауа Бабуна, 
ппупа имеуп на рекауа Бабуна  и на спседнауа 
планина Бабуна, кпи се сппменуваау вп 
ппдпцнежниуе извпри, а се зашувани и дп ден 



денес. Тие секакп се пдраз на бпгпмилсувпуп, 
защуп бпгпмилиуе вп пвие краищуа ги викале 
ущуе и „бабуни“ . Исуп уака е мпжнп и имеуп на 
преспанскпуп с. Асамауи да е бпгпмилскп, 
дпбиенп пп гршкипу збпр щуп знаши бесуелесен. 
Од уериупријауа на Југпзападна Македпнија 
бпгпмилсувпуп се прпщирилп и вп другиуе 
македпнски пбласуи. Тпа дпбилп пспбенп силни 
размери вп Северписупшна Македпнија, щуп се 
ппуврдува пд гплемипу брпј аппкрифни книги, 
насуанауи и сврзани сп пвие краищуа, какп и 
имиоауа на ппвеќе села и месуа, дпбиени ппд 
влијание на бпгпмилскпуп ушеое и движеое. 
Такви се на пример, имиоауа на с. Кууугерци вп 
пспгпвскипу крај, дпбиени пп имеуп Кууугери, 
какп щуп ущуе биле нарекувани македпнскиуе 
бпгпмили, ппупа имеуп на с. Бпгпслпв, дпбиенп 
пп ппшиууванипу пд бпгпмилиуе евангелису 
Јпван Бпгпслпв, псевдпавупрпу на „Тајнауа 
книга“, на с. Еремија, дпбиенп пп имеуп на ппп 
Јеремија, ппзнауипу писауел и распрпсурануваш 
на аппкрифнауа книжнина, кпј вп рускиуе 
забранеуи книги пд XVI век е пзнашен какп „син 
и ушеник“ на ппп Бпгпмил, на маалпуп 
„Бабунци“ вп с. Опила, Кривппаланешкп, на с. 
Недпкрщуеница вп Кпзјак, кпе насуаналп ппд 
влијание на бпгпмилиуе кпи пдбивале да се 
крщуеваау. Бпгпмилсувпуп ги зафауилп и 
другиуе македпнски пбласуи ущуе вп X – пу век. 
Вп Дебарскп – кишевскиуе и скппскиуе краищуа 
бпгпмилиуе суанале ппзнауи ппд имеуп 
„упрбещи“, а вп Впденскп и Сплунскп какп 
„Кудугери.“ Од Македпнија бпгпмилскауа 
„заразна бплесу“ брзп се пренела и вп 
спседниуе балкански земји, зафаќајќи ја 
пспбенп маспвнп Плпвдивскауа пбласу вп 

Тракија, какп щуп сведпшау извпрниуе ппдаупци 
пд српскипу Синпдик пд 1221 гпд. Од крајпу на 
Х век кпга вп рамкиуе на Самуилпвпуп      
Царсувп биле вклушени и ппвеќе балкански 
земји и кпга бпгпмилсувпуп прпдрелп и вп 
македпнскпуп царскп семејсувп, бпгпмилскауа 
ерес прпдрела и вп ппушинеуиуе земји, сп щуп 
вп уекпу на XI век се преувприла вп 
ппщупбалканска ерес. 

 
Називпу на бпгпмилскпуп ушеое дпщпл 

пп двпен пау. Таквпуп име се налпжилп  пд една 
сурана ппради факупу, щуп Бпгпмил бил 
главнипу прпппведник и правпушиуел на ересуа, 
а исупвременп и заради убеденпсуа на 
ереуициуе дека уие му се најблиски у. е. дека му 
се  „мили на бпга.“ Знаши пп еден двпен пау 
називпу „бпгпмили“ се ууврдил и запазил вп 
наредниуе суплеуија. 

 
Сущуинауа на бпгпмилсувпуп 
 

Ушеоеуп на бпгпмилиуе вп најгплема 
мера мпжеме да гп рекпнсуруираме врз 
пищуваоауа на нивнипу луу непријауел 
презвиуерпу Кпзма. Ппппу Бпгпмил заппшнал да 
прпппведа за скрпмен живпу, ппкајание и 
мплиува, бидејќи сппред негпвпуп ушеое пвпј 
свеу е лпщ и бил спздаден пд Сауаниел ( 
Хрисупвипу брау и бпжји син ), злпбнипу бпг пд 
суарипу завеу. Свеуиуе уајни, икпниуе и 
свешениуе пбреди на правпславнауа црква се 
смеуале за неппуребни, бидејќи биле делп на 
самипу Давпл. Крсупу бил пмразен ппради упа 
щуп на негп бил измашуван и умрел Хрисупс. 
Единсувена прифауена мплиува била „Oше нащ“, 
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кпја се пеела шеуири пауи дневнп и шеуири пауи 
преку нпќ.  

 
Вп сппменаупуп делп на презвиуерпу 

Кпзма е даден мнпгу инуересен ппис за упа 
какп изгледале бпгпмилиуе: „Однадвпр 
ереуициуе се какп пвци: навидум крпуки и 
ппвлешени и мплшаливи, изгледаау бледи пд 
лицемернипу ппсу, излищен збпр не велау, не 
се смеау бушнп, не се правау важни, се шуваау пд 
ппгледи, и  се правау уака щуп надвпрещнп не 
се разликуваау пд правпверни хрисуијани, 
пднауре се вплци грабливи, какп щуп реше 
Гпсппд. Гледајќи ја ваквауа и уплку гплема 
нивнауа ппкпрнпсу, лудеуп ги смеуаау нив за 
правпверни и за сппспбни да ппкажуваау пау 
кпн спасениеуп. Заупа дпадаау кај нив и ги 
пращуваау какп да ја спасау дущауа...“ Нивнауа 
скрпмнпсу и аскеускпуп насуапуваое билп 
кпнсуануен извпр на неурпеливпсу пд сурана на 
нивниуе лууи прпуивници – Правпславнауа 
црква. Окплу век и пплпвина пп Кпзма, 
визануискауа принцеза, Ана Кпмнена на слишен 
нашин ги ппищува визануискиуе бпгпмили. Вп 
„Алексијадауа“ уаа пищува: „И нема никпгащ да 
најдеуе некпј кпј јавнп кажува дека е Бпгпмил, 
ууку нивнпуп злп е скриенп ппд нивнауа 
намеука и кашулка. Бпгпмилпу изгледа мрашнп и 
е ппкриен дп нпспу, има деградиран шекпр и 
мрмпри дпдека пди, нп внауре вп себе има 
некпнурплиран вплк.“ 

 
Бпгпмилиуе не јаделе месп и не пиеле 

винп, а ги пдврауувале лудеуп пд брак. Нивнауа 
заедница не ппзнавала никакпв вид на 
хиерархија. Мажиуе и жениуе се исппведале 

еден на друг и си давале прпщка. Бпгпмилиуе ги 
криуикувале бпгауиуе, псудувале 
гплемпсппсувенициуе и гп ушеле нарпдпу: 
применувајќи пасивен пуппр, да биде 
неппкпрен на гпсппдарпу. Сепак се ппсуавува 
пращаоеуп кплку вернициуе се држеле дп пвие 
верски правила. Иакп нема сигурни дпкази пп 
пва пращаое, мнпгу е верпјаунп дека 
Бпгпмилиуе, слишнп какп и Манихејциуе, биле 
ппделени вп две групи: пбишни „верници“, кпи 
не биле пбврзани кпн ригпрпзниуе аскеуски 
правила, и „перфекуниуе“ пд кпи се пшекувалп 
целпснп да живеау вп спгласнпсу сп нивниуе 
нпрми и умеренпсу. За жал денещнауа 
исуприска наука распплага сп мнпгу малку 
извпрни ппдаупци за пбишаиуе и прганизацијауа 
на Бпгпмилскауа секуа вп нејзинипу најран 
исуприски перипд. 

 
Бпгпмилскауа ерес за време и пп Самуилпвпуп 
царсувп 
 

Вп вупрауа пплпвина на Х – пу век 
бпгпмилсувпуп вп Македпнија дпбилп ущуе 
ппщирпки размери, придпбивајќи сè ппвеќе и 
ппвеќе каракуер на ппщупнарпднп 
пслпбпдиуелнп впсуание. Кпн крајпу на 60 – уе 
гпдини на Х век бпгпмилскпуп движеое 
влијаелп да се спздадау ппвплни услпви за 
прганизираое и креваое пслпбпдиуелнп 
впсуание прпуив бугарскауа власу на шелп сп 
синпвиуе на кнезпу Никпла, кпмиуппулиуе 
Давид, Мпјсеј, Арпн и Самуил. Впсуаниеуп билп 
кренауп веднащ пп смрууа на царпу Пеуар (969) 
вп западниуе делпви на Македпнија и исупуп 
билп крунисанп сп пусурануваоеуп на 



бугарскауа власу пд пвие македпнски краищуа и 
ппсуавуваое на уемелиуе на нпвауа македпнска 
слпвенска држава на Балканпу вп 969 – уа 
гпдина , сп седищуе вп Преспа. Факупу щуп 
средищуеуп на македпнскауа држава се напдалп 
на уериупријауа на бивщауа склавинија 
„Берзиуија“, каде щуп се напдалп и средищуеуп 
на бпгпмилскпуп движеое, убедливп гпвпри 
дека бпгпмилиуе маспвнп ушесувувале вп 
впсуаниеуп на кпмиуппулиуе и спздаваоеуп на 
македпнска држава. За време сампсупјнпуп 
владееое на Самуил (976 – 1014) 
бпгпмилсувпуп прпдрелп дури и вп 
македпнскпуп царскп семејсувп. 

 
Од гршкпуп жиуие на Јпван Владимир, 

владеуелпу на Дукља и зеу на цар Самуил, 
пженеу за ппсуарауа ќерка Кпсара, се дпзнава 
дека Кпсара, какп и нејзинипу брау Гаврилп 
Радпмир, суанале приврзаници на „пурпвнауа 
ерес на бпгпмилиуе.“ Царпу Самуил  ја 
уплерирал акуивнпсуа на бпгпмилиуе, бидејќи 
исуиуе ги кприсуел вп бпрбиуе сп Визануија. 
Инаку, упј дп крајпу на свпјпу живпу псуанал 
сурпгп правпславен, за щуп гпвпри и 
надгрпбнипу камен наупис прпнајден вп с. 
Герман, Преспанскп, щуп упј гп ппдигнал вп 993 
гпдина вп шесу свпиуе рпдиуели Никпла и 
Рипсимија и браупу Давид. Именп, вп науписпу 
е изделкан крсу, кпј е каракуерисуишен за 
правпславниуе сппменици. 

 
За разлика пд Самуил, кпј ја уплерирал 

акуивнпсуа на бпгпмилиуе, негпвипу зеу Јпван 
Владимир, какп щуп сведпшау ппдаупциуе пд 
негпвпуп жиуие, бил „унищууваш на бпгпмилиуе 

и ереуициуе масилијани, рущиуел на нивнауа 
заблуда и пбнпвуваш на верауа“ вп Дукља, кпја 
ја управувал какп вазал на цар Самуил. За 
щирпкиуе размери щуп ги дпбилп 
бпгпмилсувпуп вп пвпј перипд, извесуува 
анпнимнипу авупр на Краукпуп жиуие на Јпван 
Владимир, нагласувајќи приупа дека 
бпгпмилсувпуп ги зафауилп и „заблудениуе 
нарпди“ вп Бугарија, Србија, Албанија какп и вп 
Далмација и други земји. 

 
Бпгпмилсувпуп зазема мнпгу важна улпга 

вп исуприскпуп, цркпвнпуп, пплиуишкп –
спцијалнпуп и лиуерарнпуп наследсувп на 
Визануија и Слпвениуе. Негпвиуе ураги мпжау 
да се следау дури и дп денещнп време вп 
упппнимијауа и спвременипу фплклпр на 
македпнскипу нарпд. 

 
Деуалнпуп прпушуваое на пва верскп 

движеое фрла нпвп свеулп на сè ущуе 
нејаснипу прпблем за исуприскиуе врски ппмеду 
азискипу Манихеизам и среднпвекпвниуе 
дуалисуишки секуи щуп прпникнале вп Западна 
Еврппа. Оваа врска, дпкплку е успещнп 
впсппсуавена, пд друга сурана ќе им пвпзмпжи 
на цркпвниуе исупришари да гп ппврзау илјада 
гпдищнипу синчир ппмеду ушеоауа на Мани вп 
Меспппуамија пд III – пу век па сè дп кауарскауа 
крсупнпсна впјна пд XIII – пу век вп Јужна 
Франција. 

 
 
 

 

Стефан Илиевски 
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МАКЕДОНЦИТЕ ИМААТ ПРАВО НА 

 САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ
 

Реуки се ликпвиуе пд спседниуе земји, 
кпи вп минаупуп ја признаваа и се бпреа за 
сампбиунпсуа на Македпнциуе. 

 
Еден пд уие бпрци е Србинпу               

Кпсуа Нпвакпвиќ кпј вп ппшеупкпу на 20           
век издаде брпщура ппд наслпв        
„Македпнија         на Македпнциуе ! Земјауа на 
земјпделциуе” 

 
Оваа брпщура пбјавена на 23 јуни 1924 

гпд. Самп пп ури дена е забранеуа ппради 
нанесени навреди врз кралпу на СХС. Нп уаа 
брпщура и ппкрај запленеуипу уираж вп 
пдреден брпј примерпци дпада и вп 
Македпнија. Силниуе реакции щуп  ги 
предизвикува пваа брпщура беа пришина за 
заппшнуваое на судски сппр прпуив  Кпсуа 
Нпвакпвиќ. 

За време на кривишнипу преурес  упј ја 
дал следнауа изјава: 

 
„Оваа брпщура ја напищав за да ги 

извесуам сиуе нарпди вп Југпславија за свпиуе 
гледищуа и мпеуп мислеое за македпнскпуп 
пращаое, еднп пд најважниуе пплиуишки 
пращаоа вп денещнауа сиууација... 

 
...Јас смеуам дека секпј еден нарпд па и 

Македпнциуе, уреба да дпбие правп на свпе 
сампппределуваое... 

 
...Јас ппусеуувам дека за време на  

впјнауа Србија и псуанауиуе                    
спјузнишки буржпазии збпруваа дека се       
бпрау за правпуп на сампппределуваое            
на нацијауа. Тпа беще лага, акп се бпреа за упа, 
јас денеска немаще да бидам                    
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пбвинеу. Македпнскипу нарпд е наципналнп 
ппрпбен... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единсуевенп рещение на македпнскпуп 

пращаое е спздаваое авупнпма Македпнија, 
спединеуа сп псуанауиуе балкански земји вп 
една федерауивна балкансака република, вп 
кпја ќе се спздадау услпви за нејзинп 
развиваое. Нащауа паруија се бпри за упа 
пплнп правп на сампппределуваое дп 

пуцепуваое и за Македпнциуе , какп и за сиуе 
псуанауи нарпди вп Југпславија. ” 

 
На судеоеуп пдржанп на 8 сепуември 

1924, Првпсуепенипу суд за град Белград гп 
ппуужи Нпвакпвиќ за „ппвикуваое на драданиуе 
на пваа држава кпн насилсувп врз државниуе 
власуи и ппвик дп Македпнциуе какп ппсебен 
нарпд и сиуе ревплуципнерни елеменуи вп 
бпрба прпуив пваа држава дп пуцепуваое.„ 

 
На пвие пбвинуваоа Нпвакпвиќ изјавил: 
 
„Јас вп свпјауа брпщура ја збпрувам 

висуинауа, кпја имам правп да ја кажам какп 
син на српскипу нарпд и какп шлен на една 
ревплуципнерна паруија... Ниеднп 
пслпбпдуваое на Македпнија не дпнесе мир ни 
слпбпда на нејзинипу нарпд.                
Единсувенп рещение кпе се намеунува е 
Македпнија да дпбие сампсупјнпсу и да биде 
алка за ппврзуваое на псуанауиуе балкански 
нарпди. ” 

 
Нпвакпвиќ на судеоеуп дал свпе 

мислеое и за српскипу уерпр вп Македпнија 
исуакнувајќи дека : 

 
„Власуиуе шесуп исуакнуваау дека 

Македпнија е земена сп меш и дека мпра да 
псуане српска. Тпа е ппасен аргумену... Акп 
Македпнија псуане ппд билп кпја држава нема 
да има мир на Балканпу. Мир на Балканпу ќе 
има кпга уаа ќе е независна. Акп уаа спаспнпсна 
идеја спздава вина, упгащ мирнп ја пшекувам 
казнауа. ” 



Осврнувајќи се на брпщурауа и гплемпуп 
внимание кпе гп предизвика вп Македпнија и 
пред власуиуе, Нпвакпвиќ  пред судпу дпдава: 
„...власуа нејзе ја пребарува. Тпа е дпказ дека 
има вреднпсу. ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пп дпбиваоеуп на пресудауа Нпвакпвиќ 
се пбрауи сп жалба дп Апелаципнипу суд. Каде 
щуп ущуе еднащ вп жалбауа збпрува за 
брпщурауа и негпвпуп мислеое: 
 

„...Пред вас ќе биде и мпјауа брпщура вп 
кпја ја изнеспв сущуинауа за Македпнија. Јас 
знам вие ќе ми решеуе дека рабпуиуе щуп ги 
напищав и рекпв за време на преуреспу за 

Македпнија и живпупу на нарпдиуе вп 
Македпнија , дека се суращни и уещки и дека не 
смеау да се збпруваау – па и да се висуиниуи 
заупа щуп сп упа се щуеуи на вищи „инуереси„. 
Јас самп видпв дека за уие вищи „инуереси„ 
супуици илјадници српски мајки се завиени вп 
црнп бащ за Македпнија , а ущуе некплку пауи 
пп суп илјади  македпнски, бугарски, гршки 
мајки и сиуе без никаква  кпрису за нарпдиуе на 
Балканпу. 
 

Гледам дека заради уие „вищи инуереси„ 
ќе се спздадау ущуе мнпгу нпви кпсуурници на 
балканскиуе нарпди. Заупа јас – и сиуе кпи 
мислау какп мене – мпрам да збпрувам  и 
ппнауаму  за висуинауа за Македпнија, и да 
гледам да се разбуди свесуа кај сиуе балкански 
нарпди, за да се спрешау пние кпи ги 
припремаау пвие кпсуурници, да се здружиме 
вп брауски спјуз. Еуе заупа мислам дека мпјауа 
висуина е ппасна за ващауа правда.” 

 
Оваа жалба не беще прифауена и 

Нпвакпвиќ  беще псуден на 7 месеци заувпр. Тпј 
вп свпјауа авупбипграфија пвие насуани ќе ги  
искпменуира: 

 
“Гпдина 1924 пдлежав вп заувпр седум 

месеци заради брпщурауа Македпнија и 
Македпнциуе вп кпја вп пусусувп и на суд гп 
бранев правпуп на нација на 
сампппределуваое. ” 

 
Сп свпјауа брпщура нп и сп свпјпу 

непрпменлив суав Нпвакпвиќ ппкажа дека и вп 
перипдпу на маспвна асимилација и негација на 
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Македпнецпу вп сиуе делпви на распаршена 
Македпнија , ппсупеле  единки кпи рещениеуп 
за македпнскпуп пращаое гп напдаа единсувенп 
вп даваое на пплнп правп  на 
сампппределуваое  вп свпја независна и 
авупнпмна држава Македпнија.  

 
Ова демпкраускп правп и денеска 

пдредени кругпви сакаау да му гп псппрау на 
Македпнецпу, нп уие какп и вп минаупуп се 
самп марипнеуи и ппслущници   за „вищиуе 
инуереси”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Благојче Андонов 

РАДОВАН 

ПАВЛОВСКИ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никола Анѓелкоски 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МАКЕДОНИЈА ПРЕД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 

 ВО СВЕТСКИОТ ПЕЧАТ
 

За Македпнија пд предилинденскипу 
перипд е пищуванп вп ппгплем брпј на свеуски 
ппзнауи весници меду кпи е и La Vie Populaire. 
Вп изданиеуп на пвпј француски весник пд 24. 
февруари 1903 гпдина, на самауа наслпвна 
сурана, преку илусурација и уексу е прикажанп 
сурадаоеуп на македпнскипу нарпд пд упа 
време: 
 

„Злпсупрсувауа вп Македпнија 
 

Од сиуе сурани присуигаау најубедливи 
извещуаи за злпсупрнишкиуе напади пд сурана 
на уурскиуе прди на кпи се жрува несреќниуе, 
сурадални жиуели на Македпнија. Нащауа 
илусурација ппкажува еден пд нив, принудуван 
да признае каде е злаупуп преку ужаснпуп 
измашуваое сп прупма силнп суегнауа пкплу 
слепппшнициуе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-0KdwwSii1yQ/T1p6hbNkQNI/AAAAAAAALt4/JMIX80Sf9kE/s1600/Les+atrocities+en+Macedoine.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0KdwwSii1yQ/T1p6hbNkQNI/AAAAAAAALt4/JMIX80Sf9kE/s1600/Les+atrocities+en+Macedoine.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0KdwwSii1yQ/T1p6hbNkQNI/AAAAAAAALt4/JMIX80Sf9kE/s1600/Les+atrocities+en+Macedoine.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0KdwwSii1yQ/T1p6hbNkQNI/AAAAAAAALt4/JMIX80Sf9kE/s1600/Les+atrocities+en+Macedoine.JPG
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Ниуу жениуе не се защуиуени пд 
насилсувауа и вп ппвеќе села се пријавени 
слушаи на грабнуваоа.“ 

 
Една пд најгрпзпмпрниуе наслпвни 

сурани вп медиумскауа исуприја е пнаа на 
весникпу La vie Illustree (бр. 228) пд 27. 
февруари 1903 гпдина. На неа се прикажани 
некплку псманлиски впјници какп ппзираау сп 
пусешениуе глави на урпјца Македпнци. 

 

 
 

Осуаупциуе пд навидум ппбедениуе 
Македпнци, успеваау да предизвикаау лавина 
пд реакции ппмеду инуелекууалниуе кругпви вп 

Еврппа. Сампуп пбјаснуваое на фпупграфијауа 
не ги глприфицира псманлискиуе впјници, какп 
щуп уие неспмненп сакале да се          
преусуавау, ууку гп псудува нивнипу варварски 
шин: 
 

„Турскиуе злпсупрсува вп Македпнија“            
(Les atrocites Turques en                         
Macedoine). 
 

Внауре вп весникпу се прикажани две 
други слишни фпупграфии, а денес исуиуе, какп 
пример за исклушиуелен фпупжурнализам, се 
дел пд збиркауа на Музеј Лудвиг (Museum 
Ludwig) вп Келн. 

 

 
 

Исуауа фпупграфија пд наслпвнауа на La 
vie Illustree е пбјавена и нареднипу ден вп 
весникпу L'Illustration (бр. 3131) сп пбјаснуваое 
дека тверсувауа се изврщени пд Турци и 
Албанци (ппд „Турци и Албанци“ верпјаунп се 
мисли на регуларнауа псманлиска впјска и 

http://ceb.revues.org/docannexe/image/819/img-2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-S9UxcUWhROY/UC58KOyXbOI/AAAAAAAAPsQ/Xp9rCzwuX0I/s1600/VieIllustree01.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jcyH9RjkMSc/UC58KWIonoI/AAAAAAAAPsc/zQuqoeOYENQ/s1600/VieIllustree02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-S9UxcUWhROY/UC58KOyXbOI/AAAAAAAAPsQ/Xp9rCzwuX0I/s1600/VieIllustree01.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jcyH9RjkMSc/UC58KWIonoI/AAAAAAAAPsc/zQuqoeOYENQ/s1600/VieIllustree02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-S9UxcUWhROY/UC58KOyXbOI/AAAAAAAAPsQ/Xp9rCzwuX0I/s1600/VieIllustree01.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jcyH9RjkMSc/UC58KWIonoI/AAAAAAAAPsc/zQuqoeOYENQ/s1600/VieIllustree02.jpg


бащибпзукпу). 
 

Фпупграфијауа е земена и за наслпвнауа 
сурана на книгауа пд 2005 гпдина Турскиот 
геноцид (Tyrkiets Folkemord) на авупрпу Рплф 
Слпу-Хенриксен (Rolf Slot-Henriksen). На 
наслпвнауа сурана на книгауа, на самауа 
фпупграфија, е испищан и уексупу „Турциуе и 
масакриуе вп Македпнија“. 

 

 
 

За пплпжбауа на македпнскипу нарпд вп 
предилинденскипу перипд, исупришарпу 

Александар Лиупвски вели (Хероизмот и 
трагизмот на Илинден): 

 
„Времеуп пред Илинден за Македпнецпу 

билп урагишнп време! Безмернп сурадаое и 
ппупци крв ја имале ппплавенп македпнскауа 
земја. 

 
Пусупщеоауа и тверсувауа биле - 

секпјдневие! Газеоауа на шпвешкпуп 
дпсупинсувп - вппбишаенпсу! Живпупу - шемер и 
јад. Безнадежнпсуа - менуална спсупјба!“ 
 

Тпкму за ваквиуе сурадаоа на 
Македпнциуе спппщуенп е вп весникпу The 
North Western Advocate and the Emu Bay Times 
вп суауијауа „Несреќна Македпнија“ (Unhappy 
Macedonia) пд 10. февруари 1903 гпдина: 
 

 
 

„Бегалци пд 36 македпнски села 
раскажуваау ужасни приказни за измашуваое, 
грабаое и насилие какп резулуау на уурскпуп 
владееое.“ 
 

Па кпга шпвек ќе се запраща зпщуп 
Илинденскпуп впсуание е кренауп ппранп 
пдпщуп билп неппхпднп за да врпди сп успех - 
целпснп и урајнп пслпбпдуваое на   
Македпнија, пред да гп даде пдгпвпрпу нека ги 
има предвид и пвие секпјдневни               

http://3.bp.blogspot.com/-32ZKOzGf2AM/UC50IAU2dFI/AAAAAAAAPrI/gmDdSttI8cI/s1600/TyrkietsFolkemord.png
http://2.bp.blogspot.com/-FKYnV0uL1T8/Ti6ckbMANrI/AAAAAAAAIuY/mKA0xNtZ1Ys/s1600/1.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-32ZKOzGf2AM/UC50IAU2dFI/AAAAAAAAPrI/gmDdSttI8cI/s1600/TyrkietsFolkemord.png
http://2.bp.blogspot.com/-FKYnV0uL1T8/Ti6ckbMANrI/AAAAAAAAIuY/mKA0xNtZ1Ys/s1600/1.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-32ZKOzGf2AM/UC50IAU2dFI/AAAAAAAAPrI/gmDdSttI8cI/s1600/TyrkietsFolkemord.png
http://2.bp.blogspot.com/-FKYnV0uL1T8/Ti6ckbMANrI/AAAAAAAAIuY/mKA0xNtZ1Ys/s1600/1.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-32ZKOzGf2AM/UC50IAU2dFI/AAAAAAAAPrI/gmDdSttI8cI/s1600/TyrkietsFolkemord.png
http://2.bp.blogspot.com/-FKYnV0uL1T8/Ti6ckbMANrI/AAAAAAAAIuY/mKA0xNtZ1Ys/s1600/1.PNG
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упруури врз недплжнпуп македпнскп  
население пд сурана на Османлискауа власу вп 
упа време. 

 
Целуа на пвпј напис и на слишниуе нему, 

вп никпј слушај не е за да се всади пмраза кпн 
Турциуе и винауа за ваквиуе слушуваоа да се 
распредели врз сиуе Турци, напрпуив. Ваквиуе 
сцени вп минаупуп не биле резулуау на Турциуе 
какп еунишка група ууку на пплиуикауа на 
Османлискауа власу пд упа време. 

 
Ваквиуе тверсува никакп не смеау да се 

припищау на сиуе Турци, ууку на упгащниуе 
преусуавници на Османлиска власу и на нивниуе 
дирекуни дејсувија пднпснп бездејсувија. 

 
Исуп какп щуп и денес има еунишки Турци 

кпи се лпјални и најпримерни градани на 
Македпнија, уака и вп минаупуп ппсупеле уакви 
кпи брауски живееле рамп дп рамп сп 
Македпнциуе. Не слушајнп најгплемипу идеплпг 
на Македпнија пд упа време - Гпце Делшев, 
гледајќи какп и уурскиуе фамилии вп негпвипу 
рпден град Кукущ се на исупуп нискп екпнпмскп 
нивп какп и пние македпнскиуе, ќе реше (Ванда 
Чащуле, Гпце Делшев): 

 
„Јас не ги мразам Османлииуе какп 

нарпд; јас впјувам прпуив псманлискауа 
уиранија какп гпсппдарешка сисуема“ 

 
 
 
 

Александар Стеванов 

ДАРЕЖЛИВАТА 

 
 
 
 
Ти кпја си дар спздадена пд впда и земја 
накиуена сп сребрена намеука, везен вел, 
венец пд цвеќиоа и украсена злауна круна, 
надарена сп сурпви кппнежи, срамни мисли. 
 
Лаги, лукави збпрпви, сп убавина и љубпв, 
пд Бпгпвиуе мирази вп увпјпу ќуп ни нпсищ, 
злп, сурадание какп пдмазда за пгнпу дарен, 
сп љубппиуни раце кај щуп сп пекпл ни дарищ. 
 
О, упа си уи, уи кпја пурпви и бплесуи ни пущуащ, 
се ущуе пдекнува надежуа за нас гладни и жедни, 
надежуа да расуе впскреснауа пд шпвекпвауа мака, 
и бара ууеха, лек за нащиуе ппупнауи и изгубени мисли. 
 
И ппслуща, дарежливауа извира пд блеспк на небпуп, 
ене ја, сп защилени крилја замавнува, ни нпси пелин, 
ене ја, демнее вп нас сп илјадници пискави крикпви 
Пандпра не` ппвикува за да не` дарува, јас сум првауа. 
 
 
 
 
 
 

©Даница Петровска 

 
06.12.2012 
Од нејзинауа најнпва суихпзбирка 
„Рик на гпуска дуща“ 

http://documents-mk.blogspot.com/2012/07/1_16.html
http://documents-mk.blogspot.com/2012/07/1_16.html


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДКОЛУМБОВСКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

 МАИ, ИНКИ И АЦТЕКИ
 

„Македпнска ризница„ е ппшесуена сп 
прпмпција на нпвауа книга на исупришарпу 
Бпрше Милпщески „Предкплумбпвски 
цивилизации: Маи, Инки и Ацуеки“  

 
Главнауа пришина за израбпукауа и 

пбјавауа на пва делп, сп уемa пд свеускауа 
исуприја кпја на нащиуе прпсупри е мнпгу малку 
уреуирана пд наушнауа јавнпсу, е дефициупу на 
лиуерауура на македпнски јазик, ппврзана сп 
исупријауа на мезпамериканскиуе и 
јужнпамериканскиуе пред-кплумбпвски 
цивилизации, кпнкреунп вп пвпј слушај, 
цивилизацииуе на Маиуе, Инкиуе и Ацуекиуе, 
кпи псуавиле длабпка урага вп севкупнауа 
исуприја на шпвещувпуп.  Сп пва и македпнскауа 
исуприпграфија, какп и шиуауелиуе ќе имаау 
мпжнпсу накраукп да се заппзнаау сп пвие 
древни цивилизации. Ваквиуе дела уреба да се 

мпуив ппвеќе за да и псуанауиуе цивилизации, 
какп и исуприски уекпви вп свеупупу бидау 
пбрабпуени пд македпнскауа исуприпграфија.  

 
Вп прилпг ви издпјуваме краука спджина 

пд „Предкплумбпвски цивилизации: Маи ,Инки 
и Ацуеки„  

 
Пред пкплу 20.000 гпдини, нивпуп на 

пкеаниуе билп спущуенп приближнп за супуина 
меури. Тпгащ, Берингпвипу прпупк кпј ги дели 
Сибир и Алјаска, бил замрзнау и преусуавувал 
свпевиден кппнен пау кпј ги ппврзувал двауа 
кпнуиненуа, Америка и Азија. Приближнп пред 
исуп уплку гпдини, групи на нпмади пд 
Северписупшна Русија, заппшнале преселби на 
Американскипу кпнуинену преку замрзнауипу 
Берингпв прпупк. Окплу 9.000 гпдина п.н.е., 
далешниуе ппупмци на првиуе дпселеници, 
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успеале да суигнау дп најјужнауа упшка на 
Америка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Првауа ппзнауа цивилизација кпја била 

впсппсуавена вп ценуралнипу регипн на 
Америка, била цивилизацијауа на Олмекиуе, 
кпи мпжау да се нарешау пснпваши на сиуе 
ппдпцнежни цивилизации на уие прпсупри. Таа 
заппшнала да се развива некаде пкплу 1500 г. 

п..н.е., кпга заппшнал еден прпцес на 
пбединуваое на ппгплем брпј населби вп 
дплинауа на Веракруз вп Мексикп. 
Еуимплпщкпуп знашеое на имеуп ``Олмек``, е 
``Гумени луде``, на Нахуаул, пднпснп на јазикпу 
на Ацуекиуе.  

 
Окплу 1200 г.п.н.е., пвие пбединеуи села 

веќе прераснале вп урбанизирани градпви, сп 
јавни пбјекуи, сакрални градби и слишнп, кпи 
мпжеби и преусуавувале кулминација вп 
свеускауа архиуекуура вп упа време, заеднп сп 
архиуекупнскиуе зданија пд цивилизацииуе на 
Суарипу Исупк. За религијауа на Олмециуе, 
мнпгу малку е ппзнауп, ппради недпсуаупкпу на 
пищани извпри. Најмнпгу ппдаупци за нивнауа 
верба вп науприрпднпуп даваау археплпщкиуе 
аруефакуи, преку кпи сп сигурнпсу мпже да се 
ппуврди дека ущуе пд времеуп на Олмециуе, 
биле засуапени пердувесуиуе змии какп и други 
репуилпвидни сущуесува и јагуарпу, кпи 
ппдпцна ќе суанау каракуерисуишен елемену кај 
миуплпгијауа и религијауа на Ацуекиуе и Маиуе. 
Еден пд мнпгууе религискп – магиски пбреди, 
билп и жрувуваоеуп, кпе исуп уака ќе биде 
псуавенп вп наследсувп на ппдпцнежниуе 
кулуури вп регипнпу. Вп ппглед на умеунпсуа, 
каменпрезпу пднпснп вајарсувпуп билп на 
мнпгу виспкп нивп, па денес се прпнајдени 
гплем брпј на фигури, пд кпи мпжеби 
највпешауливи се у.н. Кплпсални глави, 
прпнајдени вп Сан Лпренцп. Главнипу ценуар на 
Олмециуе се напдал вп Ла Венуа, кпја имала 
извпнредни прирпдни услпви и предисппзиции 
за фпрмираое на гплема населба. Од пваа 
цивилизација, вп најгплема мера, ќе се развијау 



и ппдпцнежниуе цивилизации вп пределиуе на 
Ценурална Америка.  

 
Вп првипу век пд нащауа ера, бил 

фпрмиран градпу Тепуихуакан, кпј набрзп 
суанал дпминануен град вп регипнпу на 
Мексикп, град, кпј изпбилувал сп архиуекупнски 
миракули. Тепуихуакан бил изграден на 
пддалешенпсу пд пкплу 50 килпмеури пд 
езерпуп Текскпкп. Ацуекиуе гп дале имеуп на 
градпу, Тепуихуакан, щуп сппред нивнипу јазик 
би се превелп какп ``Месуп на бпгпвиуе``. Кпј 
упшнп гп изградил пвпј град, не е ппзнауп, па 
наушнициуе сп вещуашки уермин ги нарекуваау 
Тепуихуаканци, пние кпи гп изградиле и 
свпевременп гп населувале градпу, а кпи не 
мпжау сп сигурнпсу да се иденуификуваау. Овпј 
град, некаде пкплу 700 г., бил псвпен пд 
северниуе племиоа, кпи гп населувале 
регипнпу на Мексикп.  

 
Гплем дел пд кулуурауа на 

Тепуихуаканциуе, псуанала вп наследсувп на 
Маиуе, Ацуекиуе и другиуе нарпди кпи биле 
населени вп близина на Тепуихуакан. Вп 9-пу 
век, вп Средна Америка, заппшнала да 
дпминира една нпва сила, нарпдпу на 
Тплуециуе, шиј главен ценуар бил градпу Тплан, 
денещен Тула, пснпван некаде пкплу 950 
гпдина, изграден на расупјание пд 80 
килпмеури пд ппдпцнежнипу град на Ацуекиуе, 
Тенпшуиулан.  

 
Ппдпцна, ацуешкипу нарпд ги 

респекуирал Тплуециуе, миуплпгизирајќи ги 
какп луде сп крупна кпнфигурација на уелп, 

храбри и неппбедливи псвпјуваши и впини, 
креаупри на сиуе, кај нив ппзнауи науки и 
умеунпсуи. Ацуекиуе верувале дека Тплуециуе 
биле предвпдени пд Микскпауел, шиј син 
Тпплицин, бил изеднашен сп еднп пд главниуе 
бпжесува на Ацуекиуе, Кецалкпауел или 
``Пердувесуауа змија``. При крајпу на 12 век, 
градпу на Тплуециуе, Тплан, бил псвпен пд 
блискиуе нарпди псвпјуваши.  

 
Вп пвпј перипд, пвпј град бил заземен пд 

една групација на нпмадски племиоа, 
нарешени сп еднп име, Чишимек, кпе би се 
превелп какп ``Синпви на куше``. Меду нив 
ималп една ппмала племенска група, кпја за 
краукп време мнпгу рапиднп прпщирувајќи ја 
свпјауа уериуприја, ќе суане впдешка сила на 
пвпј репн, а упа биле Мексикиуе или какп щуп 
преуежнп се нарекуваау Ацуекиуе. Тплуециуе 
кпи ќе псуанау на пвие прпсупри ќе се преуппау 
вп ппгплемауа група на Ацуеки какп и 
Чишимециуе, кпи ќе ппсуанау една пд главниуе 
кпмппненуи вп еунпгенезауа на ацуешкипу 
нарпд. 

  
Дпдека кулууриуе на Олмециуе и 

Заппуециуе, какп и пнаа на        
Тепуихуаканциуе, пракуишнп цвеуале вп 
Мексикп, ущуе една цивилизација, пнаа на 
Маиуе, кпја се напдала вп гплем ппдем, се 
развивала на југписупкпу пд пвие цивилизации, 
вп уериуприиуе на денещнп југписупшнп 
Мексикп, Гвауемала и Белизе.  Ппдаупци за 
ранауа исуприја на Маиуе, ппсупјау мнпгу малку, 
бидејќи гусуиуе чунгли и псуанауиуе урппски 
предели вп кпи се напдале нивниуе градпви и 
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живеалищуа, се месуа сп мнпгу неппгпдни 
услпви за да би мпжелп  дпбрп и прирпднп да 
се спшуваау билп        какви археплпщки 
псуаупци. Сп сигурнпсу    мпже да се уврди дека 
населби шија кулуура      и нашин на живпу, 
барем сппред пна щуп    мпже да се прибележи 
пд археплпщкиуе пукриуија, бил мнпгу слишен 
на пнпј на ппдпцнежниуе Маи и на некпј нашин 
се смеуа за ппшеупк на уаа гплема цивилизација, 
се прпнајдени на брегпу на Пацификпу вп 
Гвауемала, на самауа граница сп Мексикп. Овие 
населби дауираау приближнп пд вуприпу 
милениум пред нащауа ера. Нещуп ппдпцна, 
земјпделциуе пд пвие живеалищуа, еуаблирале 
населби вп јужниуе виспрамнини и вп 
ценуралниуе рамнишарски регипни, на шија 
лпкација пп 800 гпдина, п.н.е., се прпуегале 
уериуприиуе на Маиуе. Инуереснп е упа щуп 
пвие нарпди не ппупаднале ппд мнпгу гплемп 
влијание на Олмешкауа кулуура, за разлика пд 
другиуе спседни нарпди.  

 
Шуп се пднесува дп регипнпу на Андиуе, 

каде щуп ппдпцна ќе се развие цивилизацијауа 
на Инкиуе, решиси сп сигурнпсу мпже да се 
уврди дека сп милениуми наназад на уие 
прпсупри ималп шпвешка акуивнпсу, пспбенп на 
перуанскипу брег се развиле мнпгу населби, шиј 
примарен извпр на егзисуенција, бил 
рибплпвпу, дпдека вп внаурещнпсуа на Перу, се 
среунувал, се` ппгплем развиупк на 
земјпделсувпуп. 

 
Сп евплуцијауа на нашинпу на пбрабпука 

на земјауа, сп изградбауа на иригаципни 
сисуеми, ппсуепенп пвие населби заппшнале да 

се щирау на се ппгплеми уериупријални 
размери, дпдека брпјкауа на населениеуп 
кпнсуанунп се згплемувала, бидејќи ппурагауа 
за храна на далешни релации веќе суанала 
минауп. Вп пднпс на кулууриуе кпи се развивале 
вп денещниуе Перу и Бпливија, пред да се 
ппјавау Инкиуе на исуприскауа сцена, на уие 
регипни се развивале некплку ппзнауи 
цивилизации.  

 
Меду мнпгууе кулуури кпи се развивале 

на уие прпсупри, се издигнала кулуурауа 
Паракас, пкплу 500 г. п.н.е., и нејзинипу зениу гп 
дпсуигнала дп 200 гпдина п.н.е. Главни аграрни 
кулуури пдгледувани пд Паракасиуе биле 
жиупуп , гравпу и кпмпирпу, нп пна пп щуп биле 
преппзнауливи биле укаениниуе кпи ги 
израбпуувале сп напреден уехнплпщки суил. 
Окплу првипу век п.н.е., на севернипу брег на 
Перу се ппјавила цивилизацијауа Мпше, кпја 
презела гплем дел пд елеменуиуе пд кулуурауа 
на Паракасиуе. Кај пваа цивилизација, 
земјпделсувпуп дпживеалп крупен напредпк вп 
пднпс на градбауа на иригаципни канали и 
впведуваое на дубреоеуп на ппшвауа. 
Грншарсувпуп и злауарсувпуп биле дпсуа 
напреднп развиени какп занаеуи кај Мпшеиуе. 
Решиси исупвременп на пвие прпсупри се 
развивала и цивилизацијауа Наска, мпжеби 
најпреппзнауливи пп у.н ``Наска линии``. Некаде 
пп 7-пу век пп радаоеуп на Хрисупс, заппшнал 
прпцуу на кулууриуе Тихуанакп и Хуари на 
денещен Перу и Бпливија. Овие кулуури биле  
дпсуа слишни медусебе и дпсуигнале виспкп 
цивилизацискп нивп медуупа и двеуе кралсува 
пресуанале да ппсупјау некаде пкплу 10 век. 



Окплу 12 век, на уериупријауа на денещнп Перу 
се ппјавила цивилизацијауа на Инкиуе, шие 
ппуеклп уещкп мпже кпнцизнп да се пдреди, 
впрпшем какп и кај мнпгу други цивилизации пд 
Јужна и Средна Америка вп уие перипди. 
Дпцнипу ппсукласишен перипд (1200 – 1520 г.) 
билп време на динамишен спцијален и кулуурен 
развиупк вп Мезпамерика. 

 
Вп пвпј перипд дпщлп дп рапиднп 

згплемуваое на пплулацијауа и брз развиупк на 
градпвиуе – држави а впеднп и ургпвијауа 
дпсуигнала ппвиспкп нивп. Какп најразвиен и 
пппуларнп најбрпен град, бил ацуешкипу 
Тенпшуиулан, медуупа  исупвременп се развиле 
и други знашајни градски ценури. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакција 

ТАТКОВИНА 
 

 

 

 

 
Кога пристигна бродот во таа далечна земја 

Тој виде непознат народ поседнат на брегот 

И јадри ѕвезди на небото. 

 

Што носи кога го прашаа 

тој покажа врзана шамија со земја, 

а кога му ја истурија заплака. 

 

Татковината е тоа рече тој и саноќ 

грутка по грутка, прашинка по прашинка 

ја собираше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Анте Поповски 

 
ОБЈАВЕНО СО ЉУБЕЗНАТА ДОЗВОЛА НА ЖОРЖ ПОПОВСКИ, 

СИН НА АНТЕ ПОПОВСКИ 
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ДОБИТНА РАКА КАРТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Александар Стеванов 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НАРОДНИОТ ВЕЗ ВО 

 МАКЕДОНИЈА
 

Нарпднипу вез е урадицпналнп кулуурнп 
наследсувп преусуавенп низ ликпвнипу израз на 
уексуилпу. Ова бпгауп духпвнп увпрещувп, 
изразенп преку шпвекпвиуе сфаќаоа вп времеуп 
вп кпе щуп е спздаванo, ималп сущуесувена 
улпга вп фпрмираоеуп на македпнскауа 
нарпдна нпсија. Главен нпсиуел на кплекуивниуе 
знаеоа и умееоа вп израбпукауа на пблекауа и 
везпу е женауа, кпја ги ппшиуувала усвпениуе 
есуеуски идеали и канпни специфишни за секпја 
заедница. 

 
Вп пваа излпжба презенуираниуе     

везпви пд ракави, ппединешни делпви пд    
нпсии - кпщули, щајаци, сагии,                     
даркми, ракавшиоа, пбруси и спкај, припадаау   
на  Брсјашкауа еунпграфска целина, вп кпи   
спадаау еунишкиуе предели: Гпрни биуплски   
села, Цапарскп ппле, Биуплскп ппле, Прилепскп 

ппле, Ппдмарипвски села, Марипвп, 
Демирхисарскп, Кишевскп, Смилевп, Мпщуенски 
села,  Охридскп и Сурущкп. Оусуапуваое пд 
везпвиуе на пваа еунпграфска целина ќе 
преусуавуваау некплкууе мијашки везпви на 
ракави пд селп Галишник. 
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Спшуваниуе и презенуирани примерпци на 
вез се мал дел пд бпгаупуп нарпднп увпрещувп и 
ппуекнуваау пд крајпу на 19 и ппшеупкпу на 20 
век, кпга везбенауа урадиција заеднп сп 
нарпднауа нпсија ппсуепенп се уранфпрмира и 
напущуа. Недпсуаупкпу пд спшувани примерпци 
пд срединауа  на 19 век и ппранп, не дпзвплува 
да направиме ппдеуален хрпнплпщки преглед 
вп кпј би  мпжелe да ги прпследиме развпјниуе 
фази и пспбенпсуи на македпнскипу 
урадиципнален вез. Вп пусусувп на ппсуари 
спшувани примерпци, сведпщувп ни даваау 
архивскиуе, исуприскиуе и друг вид мауеријали 
(пищувани извпри, фрескпживппис и сл.), каде 
ппсреднп мпже да гп кпнсуауираме негпвпуп 
ппсупеое. Од увидпу на пвие мауеријали мпже 
да кпнсуауираме дека  урадиципналнипу вез 
кпнуинуиранп, сп векпви наназад, ппсупел на 
пвие прпсупри какп дел пд бпгаупуп 
урадиципналнп уексуилнп увпрещувп на 
македпнскипу нарпд. 

 
Врвниуе есуеуски пспбенпсуи на 

урадиципналнипу македпнски вез најмнпгу 
дпадаау дп израз вп прнаменуикауа на 
најзнашајнипу пблекпвен елемену на нарпднауа 
нпсија - ууникпвиднауа кпщула.  Сп свпјауа 
декпрауивнпсу, есуеуика и пбредна функција 
најмнпгу се издвпјува женскауа невесуинска и 
празнишна нпсија. Нејзинауа пбредна функција и 
урадиципнална прнаменуика преусуавуваау 
израз на дплгпвекпвнпуп кулуурнп наследсувп на 
македпнскипу нарпд. 

 
 Изпсуаваоеуп на белиуe,  невезени 

делпви  на невесуинскиуе кпщули вп Биуплскп и 

Цапарскп ппле заради защуиуа пд лпщи ппгледи, 
прнаменуираоеуп на „пищуваниуе кпщули“ сп 
кружни мпуиви сп веруваое дека ќе дпнесау 
плпднпсу, или нпсеоеуп на кпщулиуе 
прнаменуирани сп мпуивпу „в`шкауа дира“ сп 
веруваое дека младауа ќе рпди мащкп деуе, 
сеуп упа е самп дел пд брпјниуе веруваоа 
ппврзани сп аппурппејскауа - магиска мпќ на 
кпщулиуе и нивнауа прнаменуика. За 
исклушиуелнпуп знашеое кпја уаа гп имала вп 
урадиципналнауа кулуура на Македпнциуе, ни 
сведпшау и веруваоауа за нејзиниуе лекпвиуи 
свпјсува, какп и уие ппврзани сп задгрпбнипу 
живпу. Се верувалo дека мажпу и женауа на 
„пнпј свеу“ се преппзнаваау пп кпщулауа, заупа 
пбишај билп ппкпјникпу да гп закппаау вп 
веншана кпщула. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кпщулауа сп свпјауа прнаменуика и 

кплприу  преусуавува знашаен пблекпвен 
елемену вп пдредуваоеуп на спцијалнп - 
екпнпмскауа пплпжба на женауа - индикаупр 



щуп ја деуерминира впзраснауа и спцијална 
пплпжба на девпјкауа, „мпмауа суасана за 
мажеое“, вереницауа, невесуауа иун. Таа имала  
знашајна улпга вп иницијацискиуе прпмени, пд 
еднп вп другп живпунп дпба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најсуар спшуван уип на кпщули се у.н. 

„алски кпщули“, каде мпуивиуе најнапред се 
„праау“ - лпзау сп црнп, па ппсле се пплнау сп 

„алскп“ црвенп. Дпминацијауа на црвенауа бпја 
вп везбенауа прнаменуика е вп кпрелација сп 
нејзиниуе семануишки вреднпсуи какп бпја на 
живпупу,  плпднпсуа и  здравјеуп. 
Каракуерисуишнп за кпщулиуе пд пвпј регипн е 
расппредпу на везпу ппсуавен на пние делпви 
каде упј е видлив пднпснп не е ппкриен сп 
другиуе елеменуи пд  нарпднауа нпсија и упа на: 
преднипу дел на градиуе „ппли“, јакауа, 
ракавиуе,  заднипу дел „бпјпви“, суранишнипу 
дел каде е спединувашки раб „бпшници“ и вп 
дплнипу дел пд кпщулауа „пкплещ“. Чесуа ппјава 
е кпщулауа  свпеуп именуваое да гп дпбие 
сппред имеуп на везпу. Така на пример  вп Гпрнп 
биуплскиуe села, кпщулауа „гплемпуп кппиуп“ e 
именувана сппред исупименипу мпуив засуапен 
на ракавнипу вез; вп Биуплскп ппле пак кпщулауа 
„спнце“ e именувана сппред  псумкракауа твезда 
у.н. „вруещка“ – щуп сппред лпкалнпуп 
уплкуваое е ппврзанп сп симбпликауа на 
спнцеуп. Kпщулиуе свпеуп именуваое гп 
дпбивале и сппред месуп пд кпе e  дпнесен 
везпу, (на пр. „Канинска“ - пп селпуп Канинп вп 
гпрнп биуплски села), пп име на везашка кпја се 
исуакнувала сп нејзинауа умещнпсу, (на пример 
„Суеванпјуе“ за вез пд селп Цапари дпнесен вп 
селп Рамна - цапарскп ппле), или сппред 
уехникауа на вез, пднпснп кплприупу (на пр. 
„лпзена“, „црнеуа - лпзена“, „алпва“ иун.). 

 
Везпвиуе пд Брсјашкауа еунпграфска 

целина кпи се засуапени на излпжбауа се 
издвпјуваау пп свпјауа гепмеуриска 
прнаменуика. Најзасуапени се  гепмеурискиуe 
фпрми и суилизираниуe вегеуабилни мпуиви, 
иакп ппреукп се среќаваау и суилизирани 
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зппмпрфни и анурпппмпрфни мпуиви. Везпвиуе 
се   израбпуени  вп разлишни уехники на везеое; 
„лпзенп“, „пищувани“, „уравци“, „пранп-
пплнеуп“, „грабени“, „крсушиоа“, „ажурни“, 
„спкаешкп“ и други, кпи псуануваау какп 
кплекуивна мемприја на наследсувпуп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главна преппзнаулива кпмппненуа на 

пвие везпви е кплприупу, специфишен за секпј 
предел. Најзасуапена е црвенауа бпја, кпја 
дпминира вп везпвиуе пд  Биуплскп ппле, у.н. 
„алпви“ везпви, ппупа вп прилепскп ппле, 
Марипвп, Смилевп и Галишник. Вп 
Демирхисарскп и Кишевскп вп кплприупу 
дпминира жплуауа бпја, вп кпмбинација сп 
уемнп црвена и црна. Вп гпрнп биуплскиуе села 
псвен црвена, црна, везпу е акценуиран сп 
жплуа, зелена и црна бпја. Вп мпщуенскиуе села 
кпи се надпврзуваау на нпсијауа пд леринскп 
ппле вп кплприупу на везпу е засуапена 
црвенауа, зеленауа, жплуауа и „пембе“ бпја. 
Ппсебна група на везпви кпи имаау влијание и 

пд Марипвп и пд Биуплскп ппле е  пределпу 
Ппдмарипвски села, вп шиј кплприу дпминира 
црвенауа бпја вп градација пд ппвеќе упнпви, 
црна, зелена и сина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За умеунишкауа вреднпсу на везпвиуе пд 

гплемп знашеое се уехникиуе на везеое кпи вп 
пвие предели се разлишни. Вп гпрнп биуплски 
села, Биуплскп ппле, Цапарскп ппле, Демир 
Хисар, Марипвп, најраспрпсуранеуа уехника е 
„пплнеж“, „пранп - пплнеуп“, „грабени“, вп 
Мпщуенскиуе села, „крвшиоа“, вп Смилевп и 
Галишник, везбениуе „ажурни“ уехники  сп 
брпеое на жици.  Вп биуплскп - прилепскиуе 
везпви кпи се изведуваау сп гпбленска уехника, 
изведувани се бпгауи фпрми и бпи, кпи 
укажуваау на  виспкп развиенауа везашка 
умеунпсу на Визануија. За некпи кпщули се 
уипишни белиуе везпви вп дплнипу дел, најшесуп 
вп „ажурна“ уехника, ппзнауи какп „шикме“ и упа 
кај Мијациуе, ппупа вп Охридскп ппле, вп 
Леринска река, вп Гпрна и Дплна Преспа. 



Вп прнаменуикауа на везпвиуе пд 
Биуплскп-Прилепскп ппле и Демирхисарскп,  кпи 
имаау слишна кпмппзициска сурукуура, 
најзасуапен е мпуивпу  на псумагплна твезда, 
именуван какп „спнце“ или „вруещка“, спсуавен 
елемену  на  прнаменуикауа на ракавен вез на 
женскиуе кпщули. Ширпкп распрпсуранеу е и 
мпуивпу на крсупу, најшесуп засуапен  на везпу на 
женскиуе кпщули (предниуе и задни ппли),  
„алскиуе“ щајаци вп преднипу дел на градиуе 
„ппли“, ракавшиоауа за саја. Вп прнаменуикауа 
на везпу на  женскиуе кпщули пд  Биуплскп-
Прилепскп Ппле и Марипвп, вп пределпу на 
суранишнипу дел – „бпшнициуе“, шесуп е засуапен 
мпуивпу  вп фпрма на суилизирана гранка. Овпј 
вез има брпјни мпдификации и именуваоа 
ппзнауи какп  „гранка“,  „веука“ или“ щапка“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вп излпжбауа ќе бидау презенуирани 

ппсуари примерпци на предмеуи, какп щуп се  
„ракавшиоа“ пд женска саја пд Марипвп, 
извезени и ппукиуени сп бпгау „кису“ пд црвени 

реси. Знашајнп месуп за прпследуваое на 
кпнуинуиуеупу на везпу вп гпрнп биуплскиуе села 
ќе се даде на женскиуе, невесуински крпи за на 
глава „даркми“, кпи дп крајпу на 19 век се 
украсувале сп мпуивиуе „веуки“. Ппдпцна 
нивнипу вез се урансфпрмира. Везпу е ппсуавен 
самп вп дплнипу  дел, агплпу у.н. „гуган“ 
пфпрмен сп разнпбпјни кпнци, ппукиу пд 
меуални пари и киска сп рес. Од ппшеупкпу на 20 
век  везпу на гуганпу целпснп  се заменил сп црн 
вез. Уппуребауа на бел гуган на даркмиуе била 
самп вп слушај на жалпсу кпга ќе ппшинел близпк 
шлен на семејсувпуп или црн гуган сп извезени 
бели делпви за ппмала жалпсу. Уппуребауа на 
белауа бпја какп ураурен белег вп пвпј еунишки 
предел е редпк пример на зашуванпсу какп суара 
слпвенска урадиција кпја е засуапена и кај други  
индпеврппски нарпди. Ппследна фаза на 
напущуаое на везпу вп пвпј дел е аплицираое 
на гуган пд кадифе и ппукиууваое на црни реси. 

 
Исуп уака пд гплемп знашеое вп пваа 

кплекција земаау предмеуиуе пд везен  дел пд 
марама - невесуинска крпа за на глава пд 
Охридскп ппле и спкај пд Сурущкп ппле, какп 
спсуавни делпви на женскауа  нпсија, кпи се 
напущуаау вп ппшеупкпу на 20 век  знашајни вп 
следеоеуп на хрпнплпщкипу развпј на везбенауа 
урадиција вп пваа еунишка  целина.  
 

Спкаиуе - невесуински ппкривки за на 
глава и убрусиуе вп Биуплскп-Прилепскп ппле дп 
крајпу на 19 век преусуавувале знашаен елемену 
вп невесуинскауа нпсија – знак на пмажена. 
Овие предмеуи, иакп не се спшувани вп 
кплекцијауа на музејпу, се пд исклушиуелнп 
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знашеое вп пбреднипу циклус на свадбауа и 
ппсле свадбенипу перипд. Спкајпу за прв пау се 
нпсел на денпу на  веншаваоеуп и шеуириесеу 
дена у.е. щесу месеци пп свадбауа. Вп некпи 
регипни се нпсел и вп празнишни денпви вп 
уекпу на првауа гпдина пд свадбауа или најдплгп 
дп радаоеуп на првпуп деуе. Защуиунауа 
функција на спкајпу и впеднп на убруспу е 
пдсликана и вп нивнауа везбена прнаменуика и 
уехника. Знашајни примерпци пд убруси и спкаи 
пд Биуплскп ппле се напдаау вп Еунпграфскипу 
музеј вп Санку Пеуерсбург вп Русија, 
Еунпграфскипу музеј вп Спфија вп Бугарија, нп и 
вп други музеи низ свеупу. Од исклушиуелнп и 
рариуеунп знашеое вп кплекцијауа, впеднп и вп 
пваа излпжба, е презенуираоеуп на спкај пп 
ппуеклп пд Смилевп пд крајпу на 19 век. 
Израбпуен е пд црвена шпја, вп издплжена 
правпагплна фпрма, вп гпрнипу дел спщиена вп 
вид на „главинка“ или ќулавка, вп средищнипу 
дел е извезен вп „ажурна“ уехника, дпдека вп 
дплнипу урапезпиден дел е украсен сп мпнисуа, 
низа пд суари меуални пари и бпгауи црвени 
реси. Овпј спшуван предмеу пп свпиуе суилски 
каракуерисуики припада на везбенауа урадиција 
на Мијациуе  кпи се дпселиле вп пазауа    
Смилевп.  

 
Знашајнипу каракуер на пвпј предмеу е 

защуиуауа на невесуауа пд лпщи пши, сп 
веруваое дека ппкриваоеуп на главауа, каде е 
акумулирана целауа шпвекпва мпќ, сп пвпј 
предмеу ќе ја защуиуи невесуауа вп 
иницијалнипу премин пд еднп вп другп живпунп 
ппглавје, преминуваое пд една вп друга 
спцијална ппзиција, пднпснп пбред сп функција 

на премин пд девпјка вп мажена жена. Спкаиуе 
кпи најранп заппшнале да се напущуаау сппред 
нивнауа есуеуска, извпнреднп бпгауа везбена 
прнаменуална презенуација, се вбрпјуваау меду 
најспврщениуе израбпуки ремек - дела пд 
пбласуа на македпнскпуп нарпднп ликпвнп 
увпрещувп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најгплеми прпмени кпи дпвеле дп 

редуцираое на ппгплем брпј нпсии, а сп нив и 



везпвиуе, се спрпведени вп перипдпу пред и пп 
Илинденскпуп впсуание.  Забраниуе и 
пгранишуваоауа на нпсијауа се пднесуваау и на 
редуцираое на скапи везпви на кпщулауа сп цел 
да се намалау урпщпциуе на семејсувпуп. И 
самиуе нпсиуели на нпсијауа сакале да ја 
ппеднпсуавау пд пракуишни пришини и упа: да не 
им преши вп рабпуауа, сп намалуваое на 
дплжинауа на ракавиуе, намесуп дп дланка да 
биде дп лакупу, ппуребауа да се внесау нпви 
делпви вп нпсијауа щуп биле присууни вп градпу, 
пешалбариуе барале пд свпиуе жени да се 
пблекуваау пп градски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овие прпмени најранп заппшнале вп 

пределпу Дплна Преспа кпј се надпврзува на 
нпсииуе пд гпрнп биуплскиуе села, каде бпгауиуе 
кплприуни везпви се напущуиле. Вп гпрнп 
биуплскиуе села „алскиуе“ везпви се замениле 
сп црни везпви и упа најпрвп вп с. Букпвп пд 
каде и дпбива назив „Букпвска мпда“, а се 
ращириле и вп Биуплскп ппле. Вп селпуп 

Меуимер  вп Цапарскп ппле, намесуп вез се 
щиеле  кадифени апликации. Сиуе пвие пришини 
пд ппшеупкпу на 20 век дп срединауа на 20 век 
придпнеле да се изгуби бпгауауа везбена 
урадиција и да се напущуи нарпднипу вез. 
 

Спшуваниуе примерпци на везпви вп 
кплекцијауа на нпсии вп музејпу  суануваау 
знашаен симбпл на кулуурнипу иденуиуеу на 
пдредена ппуесна или ппщирпка кулуурна 
заедница. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наде Гелевска Брачиќ  
 

ЕТНОЛОГ - КУСТОС - СОВЕТНИК Н.У. ЗАВОД И 

МУЗЕЈ БИТОЛА
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MACEDONIAN FOLK EMBROIDERY  

 

Embroidery is traditional cultural heritage 
presented through the visual expression using 
textiles. This rich spiritual work, expressed through 
human understanding at the time in which it was 
created, had a fundamental role in the 
establishment of the Macedonian folk costumes. 
The main carrier of the collective knowledge and 
skills in making clothes and embroidery is the 
woman, who respected the adopted aesthetic 
ideals and canons specific to each community. 

 
In this exhibition the presented embroidery 

of sleeves, individual pieces of clothes - shirts, 
shajaci(type of fabric), sagii(type of female 
sleeveless shirt), darkmi(type of head-covering 
cloths), small sleeves, ubrusi(type of scarfs), 
sokaj(type of female head cover) belong to the 
Brsyak ethnographic unit, which includes the ethnic 
areas of: the upper Bitola villages, the Capari field, 
the Bitola field, the Prilep field, lower Mariovo 
villages, Mariovo, Demir Hisar, Kicevo, Smilevo, the 
Moshten villages, Ohrid and Struga. A deviation 
from the embroideries of this ethnographic whole 
will represent several Miyak embroideries of 
sleeves from the village Galichnik. 

 
The preserved and presented examples of 

embroidery are a small part of the rich folklore and 
originate from the late 19th and early 20th century, 
when the embroidery tradition together with the 
folk costumes was gradually transformed and 
abandoned. The lack of preserved specimens from 
the mid-19th century and earlier, prevents us to 

make a detailed chronological survey which would 
serve to follow the developmental stages and 
characteristics of Macedonian traditional 
embroidery. In the absence of older preserved 
specimens the testimony comes from the archival, 
historical and other materials (written documents, 
frescos, etc..), from which we can indirectly 
conclude its existence. By inspecting these 
materials we may conclude that traditional 
embroidery continuously and for centuries has 
survived in these areas as part of the rich 
traditional textile art of the Macedonian people. 

 
The highest aesthetic characteristics of the 

traditional Macedonian embroidery are best 
expressed through the ornamentation of the most 
important clothing element of the folk costume - 
the tunic type shirt. With their decoration, 
aesthetics and ritual function the female bridal and 
festive costumes stand out the most. Its ritual 
function and traditional ornaments represent an 
expression of the centuries long cultural heritage of 
the Macedonian people. 

 
Leaving the white non-embroidered parts on 

the bridal shirts in Bitola and the Capari field, to 
protect from evil eyes; the ornamenting of the 
"written shirts" with circular motifs in the belief 
that it will bring fertility; or wearing shirts 
decorated with the motif of "v`ckata dira"(wolfs' 
trail) in the belief that the young woman will give 
birth to a male child, are all only a small part of 
numerous beliefs related to the apostrophic - 



magical powers of the shirts and their ornaments. 
The exceptional importance which it had in the 
traditional culture of the Macedonians is witnessed 
through the beliefs of its medicinal properties, as 
well as those associated with the afterlife. There 
was a belief that a husband and wife can identify 
each other in "the other world" by the shirt, that is 
why there was a custom to bury the dead in their 
wedding shirt. 

 

 
 

The shirt with its ornamentation and colors 
is an important clothing element in determining the 
social and economic position of women - an 
indicator that determines the girl's age and social 
status; the "girl who is ready for marriage"; a 
fiancee, a bride etc. It had a significant role in the 
initiation changes from one to another stage in life. 

The oldest preserved type of shirts are the 
so-called "alski(red) shirts", where the motifs are 
first "oraat"(plowed) - patterned with black, and 
afterwards are filled up with "alsko" red. The 
dominance of the red color in the ornamentation of 
embroidery is correlated to its semantic value as 
the color of life, fertility and health. Characteristic 
of shirts from this region is the placement of the 
embroidery placed on those parts where it is visible 
i.e. not covered by other elements of the folk 
costume, as follows: the front of the chest "poly", 
on the collar, the sleeves, the back "bojovi", the 
side where the unifying edge "bochnici" is, and at 
the bottom of the shirt "okolesh". It is common for 
the shirt to get its name from the name of the 
embroidery. For example in the upper Bitola 
villages the shirt "golemoto kopito"(big hoof) is 
named after the eponymous motif present on the 
embroidery of the sleeve; in the Bitola field the 
shirt called "sun" is named after the eight-point star 
called "vrteshka" - which according to local 
interpretation is linked to the symbolism of the sun. 
The shirts also got their names from the place that 
originated the embroidery (eg. "Kaninska" - from 
the village Kanino in the upper Bitola villages); 
some were named by the notable embroider that 
stood out with her skill (eg. "Stevanojte" for 
embroidery from the village Capari that was 
brought to the village Ramna - in the Capari field); 
or according to the technique of embroidery or the 
used colors (eg. "lozena"(vine-like), "crneta - 
lozena"(black vine-like), "alova"(red), etc..). 

 
Embroideries from the Brsyak ethnographic 

whole that are represented in the exhibition are 
distinguished by their geometric ornaments. The 
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geometric and the stylized floral motifs are most 
prominent, although rarely there are stylized 
zoomorphic and anthropomorphic motifs as well. 
The embroideries are made in different techniques; 
"lozeno"(vine-like), "pishuvani"(written), 
"travci"(grass-like), "orano-polneto"(plowed-filled), 
"grabeni"(pulled-away) "krstchinja"(small crosses), 
"azhurno"(neat), "sokaechko"(for the cap) and 
others, which remain as a collective memory of 
heritage. 

 

 
 

A major identifiable component of these 
embroideries are their colors, which are specific to 
each area. Most common is the red color that 
dominates the embroideries of the Bitola field, the 
so-called "alovi"(red) embroidery, then in the Prilep 
field, Mariovo, Smilevo and Galichnik. In the Demir 

Hisar and Kichevo regions the yellow color 
dominates, combined with dark red and black. In 
the upper Bitola villages apart from red and black, 
embroidery is accented with yellow, green and 
black color. In the Moshten villages that are part of 
the costume tradition from the Lerin(Florina) field 
the embroidery has red, green, yellow and 
"pembe"(pinkish) color. A special group of 
embroidery that is affected by the ones from 
Mariovo and the Bitola field is the region of the 
lower Mariovo villages, where the red color in a 
gradation of more tones dominates, together with 
black, green and blue. 

 

 
 
For the artistic value of the embroideries of 

great importance are the techniques that are being 
used, which in these areas are different. In the 
upper Bitola villages, Bitola field, Capari field, Demir 
Hisar and Mariovo the most widespread techniques 
are "polnezh"(filling), "orano-polneto"(plowed-
filled), "grabeni"(pulled-away). In the Moshten  
 



villages "krvchinja"(little crosses); in Smilevo and 
Galichnik the embroidery technique "azhurni"(neat) 
that use counting of wires. In the Bitola-Prilep 
embroidery that were made using a tapestry 
technique, rich forms and colors were being used, 
which indicate the highly developed embroidery art 
in Byzantium. For some shirts a white embroidery 
at the bottom is typical, usually in the 
"azhurna"(neat) technique, known as "chikme" 
spread among the Miyaks, then in the Ohrid field, 
the Lerin(Florina) river, and in upper and lower 
Prespa. 

 

 
 
In the ornaments of the embroideries from 

the Bitola-Prilep field and Demir Hisar, which have 
similar compositional structure, the most common 
motif is the eight-pointed star, named "sun" or 
"vrteshka", which is an integral element of  

ornamentation of embroidery of the sleeves on 
female shirts. A widespread motif is that of the 
cross, usually used in embroidery of female shirts 
(front and rear "poly") "alskite shajaci"(red fabrics) 
on the chest in the front "poly", and the small 
sleeves "saja"(type of female sleeveless shirt). In 
the ornamentation of the embroidery on female 
shirts from the Bitola-Prilep field and Mariovo area, 
on the side parts - "bochnicite"(hip-sides) an often 
represented motif is the form of a stylized branch. 
This embroidery has numerous modifications and 
names known as "branch", "twig" or "hat". 

 
At the exhibition some older samples of 

items will be presented, such as "rakavchinja"(small 
sleeves) from a female "saja"(type of sleeveless 
shirt) from Mariovo embroidered and ornamented 
with a rich "kist"(bouquet) of red lacing. An 
important spot for following the continuity of 
embroidery from the upper Bitola villages will be 
given to female, bridal towels for the head called 
"darkmi"(type of head-covering cloths), which by 
the end of the 19th century were decorated with 
motifs of "vetki"(twigs). Later their embroidery 
transformed. The embroidery is set only in the 
bottom corner, the angle so-called "gugan" formed 
with colorful laces, sub-ornament of coins and a 
bouquet with lacing. Since the early 20th century 
the "gugan" embroidery was completely replaced 
with black embroidery. The use of white "gugan" on 
the "darkmi" was only in the case of grief, when a 
close family member passed away, or black "gugan" 
with embroidered white parts for a sign of lesser 
mourning. The use of white color as a grieving mark 
in this ethnic area is a rare example of preservation 
as an old Slavic tradition that is present among 
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other Indo-European peoples. The last phase of 
abandoning the embroidery in this part is the 
application of a "gugan" made from velvet and sub-
ornamenting with black lacing. 

 

 
 
Also of great importance in this collection 

are the items from the embroidered part of a 
scarfbridal cloth worn on the head from the     
Ohrid field, and "sokaj" (type of cap) from             
the Struga field, which are integral parts of           
the female costume, that were abandoned in       
the early 20th century, and are important                
in monitoring the chronological development         

of the embroidering tradition in this ethnic       
whole. 

 
The "sokai" - bridal head coverings, and 

"ubrusi"(type of scarfs) in the Bitola-Prilep field by 
the end of the 19th century were an important 
element in the bridal costume - a mark of a married 
woman. These items, although not preserved in the 
museum's collection, are extremely important in 
the ritual of the wedding and the period after the 
wedding. The "sokaj"(type of female head cover) 
was worn for the first time on the wedding day, and 
forty days, and six months after the wedding. In 
some regions it was worn on feast days during the 
first year after the wedding, or latest until to the 
birth of the first child. The protective function of 
the "sokaj" and also the "ubrus" is represented in 
their embroidery ornamentation and technique. 
Significant samples of the "ubrus" and "sokaj" from 
the Bitola field are located in the Ethnographic 
Museum in St. Petersburg in Russia, the 
Ethnographic Museum in Sofia in Bulgaria, but also 
in other museums around the world. 

 
An exceptional value in the collection, and 

also in this exhibition, is the presentation of a very 
rare "sokaj" originating from Smilevo from the late 
19th century. It is made of red felt, in an elongated 
rectangular shape in the upper part sewn in kind of 
"glavinka" or hood, in the middle part it is 
embroidered in the "azhurna"(neat) technique, 
while in the lower trapezoid section it is decorated 
with beads, a string of old coins and rich red lacing. 
This preserved item judging by its style features 
belongs to the embroidery tradition of the Miyaks 
who have migrated in the oasis of Smilevo. 



The important nature of this item is to 
protect the bride from evil eyes, a belief that the 
covering of the head, where all of human power is 
accumulated, this item will protect the bride in the 
initial transition from one to another chapter in life, 
moving from one to another social position, i.e. a 
ritual with the function of transition from being a 
girl to a married woman. The "sokaj" which were 
abandoned earliest, by their aesthetic and 
exceptionally rich embroidery ornamental 
presentation, are among the perfect works, 
masterpieces of Macedonian folk art creation. 

 
The biggest changes that led to the 

reduction of a number of folk costumes, and with 
them the embroideries as well, were carried out in 
the period before and after the Ilinden Uprising. 
Prohibitions and restrictions of the costumes 
concern the reduction of costly embroidery of shirts 
in order to reduce the cost to the families. The 
wearers of the folk costumes themselves wanted to 
simplify them for practical reasons, such as: not to 
interfere with their work, by reducing the length of 
the sleeves, instead of them reaching the hand to 
be only up to the elbow, the need to introduce new 
parts in the costume that were present in the cities, 
migrant workers demanded their wives to dress in a 
city fashion. 

 
These changes began in the earliest in the 

Lower Prespa area, which is an extension of the 
costumes from the upper Bitola villages, where the 
rich colorful embroidery was abandoned. In the 
upper Bitola villages the "alski"(red) embroidery 
was replaced with black embroidery, firstly in the 
village of Bukovo, which is why it was named "The 

Bukovo fashion", and it spread in the Bitola field. In 
the village Metimer in the Capari field instead of 
embroidery velvet applications were being sewn. 
All these reasons from the early 20th century to the 
mid 20th century contributed to the abandonment 
of the rich folk embroidery tradition. 

 
The preserved samples of embroidery in the 

collection of costumes in the museum become an 
important symbol of the cultural identity of a 
narrower or wider cultural community. 
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КНИГА ДВАЕСЕТ И ШЕСТА 
 
 
 
 

 
Финегановото бдеење некого 

успева слатко да го заспие 

Фанфарите на секоја победа 

толку сигурно најавуваат пораз! 

 

Фјодор е обично име 

ако делото не го направи бесмртно! 

Фертилноста е гаранција за морталноста 

ако не постоиш, не ќе дознаеш 

 

Феникс не си за одново да се родиш 

Фиљан човек не си за да бидеш почитуван 

Филозоф не си за да останеш запаметен 

Фала речи, ако барем бидеш сакан 

 

Фиданка крепка што стрепи од ветар 

е телото што го негуваш 

Фантазија неостварена ќе остане 

сонот што го сонуваш 

 

Фелини не би можел да го создаде 

животот што го замислуваш 

Фердинант не би можел да те спаси 

од сопствените битки 

 

ФИРОМ не е земјата твоја 

Недојдија не е, ни Елдорадо 

Феникија попрво признаена ќе биде 

Фер е барем името да си го знаеш! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марта Маркоска 
 

ОД КНИГАТА „СТРМОГЛАВО КОН ВИСОЧИНИТЕ“ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

БОЛКАТА НА МЛАДИОТ 

 РАЗУМ
 

Тежинауа на живпупу пд агплпу на нпќуа 
е грпзпмпрнп неппднпслива, а пак 
набљудувајќи ја пд агплпу на денпу уаа е 
скаппценп благпрпдна. Веќе и на пуициуе кпи 
леуаау пп синпуп небп им е јаснп дека љубпвуа 
е најубавауа рабпуа кпја мпже да му се слуши на 
шпвещувпуп. Би дпдал и најгплемауа... нп 
неппхпднп е да се прпвлеше уука и еднп дпсуа 
млиуавп пращаое: какп уаа најубава рабпуа да 
му се слуши на шпвещувпуп? 

 
Еднп пппладне ппсле предаваоауа на 

факулуеу пуидпв вп еден млешен ресупран кпј се 
напдаще вп ценуарпу пд градпу. Дплгп време не 
сум спиел убавп, а упа веќе ппшнуваще да се 
пдразува и на мпеуп здравје, сe пкплу мене ме 
ириуираще, дури и најмал щум. Имав пбишај, нп 
и за да се защуиуам пд пзбпруваоа, на јадеое 
секпгащ пдев сам. Беще пкплу щеснаесеу шаспу, 

внауре имаще некплку сууденуи, кпи седеа вп 
група и нещуп разгпвараа, дпдека ја буришкаа 
хранауа низ шинииуе и пп малку ппупивнуваа пд 
минералнауа впда. 

 
Не бев впппщуп псамен, нп сакав да 

бидам сам, да плпвам низ мпиуе 
размислуваоа. Така ја дпживував пнаа 
слпбпдна слпбпда. Кпга бев сам мпжев да 
размислувам за билп щуп и приупа да не бидам 
прекинау пд никпгп. Мислам дека уаа сампуна 
слпбпда е единсувенипу рај на земјауа. 

 
Мпжеби бев пбишен младинец и имав 

пбишни размислуваоа, нп имав благпрпдна 
идеја, сакав да ппмпгнам свеупу да суане 
ппубавп месуп и секпгащ кпга ќе ппмислев на 
пва мпраще да ми се најде нещуп на паупу кпе 
самп пп себе врескаще и уплку мнпгу беще 
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баналнп или инаеуливп. Свеупу не гп правау 
ппубав зампциуе, палауиуе, мпсупвиуе, ниуу 
сппменициуе, уие самп гп украсуваау, убавинауа 
на свеупу е пнаа кпја се напда вп шудпуп пд 
шпвешкипу разум и мекпсуа на негпвпуп срце, 
упа е сущуинскпуп. Нп упа беще самп вп мпјауа 
глава, никаде на другп месуп не мпжев да гп 
видам псвен внауре. 

 
Вп живпупу најгплема е бплкауа кпја 

прпизлегува пд знаеоеуп, кпе вп свеупу е уплку 
малп, па заупа напредниуе луде какп да се 
псудени да бидау несреќни. Дпдека уака седев 
вп ресупранпу, ппнекпгащ ќе щмркнев пд 
дплгпуп експресп и ќе ппукаснев пд вищнпвипу 
кплаш, нп упа гп правев механишки, да не знаев 
щуп е, никпгащ немаще да гп пукријам вкуспу, 
бев целпснп исклушен пд пна щуп се слушуваще 
пкплу мене. 

 
Гп прелисуував дневнипу пешау, имав 

пбишај да ги разгледувам сиуе дневни весници, 
мпжеби заупа щуп кај нас не беа мнпгу самп 
ури... нищуп занимливп не ми ја пдвлеше 
мислауа пд мпјауа уага кпн пвпј жалпснп 
ппсуавен сисуем. Заупа ги заувприв, убавп ги 
здиплив и ги намесуив на крајпу на масауа. 
Шмркнав пд експреспуп, уф, беще давплски 
гпршливп. 

 
Прпзпрецпу упкму гледаще вп        

улицауа каде минуваа врвулица луде, сиуе        
сп свпја приказна, нп скпрп сиуе ги машау      
исуи прпблеми, најшесуп љубпвнипу             
живпу и париуе. Оусекпгащ ималп       
несппразум ппмеду пвие две рабпуи, мпжеби 

заупа щуп и двеуе му се пшајнп неппхпдни на 
шпвека. 

Најмнпгу ме нервира кпга седам на 
некпе мирнп месуп и пдеднащ ќе се ппјави 
некпј какп ураган, ќе ја уресне силнп врауауа 
или ќе се кара сп некпгп, не е важнп, 
ненадејнауа врева суращнп ме ириуира, а пак 
ппсупјанауа какп да ме впди вп некпја луда 
брзина пд кпја не мпже да се извлеше жива 
глава. Тищинауа е свеуа рабпуа, сп неа мислиуе 
пплеснп уешау и нема ппјава на уахикардија. И 
пвпјпау мпјпу храм на мир беще прекинау пд 
еднп прекраснп зеленппкп сущуесувп. Кпе 
наеднащ се вуурна на масауа на кпја јас се бев 
смесуил мпжеби некаде пред пкплу шас време. 

 
- Прпсуи, јас секпгащ седам уука, акп уи 

прешам мпжещ на другауа маса, упа ми гп реше 
без урпщка срам. 

 
Убавп ја ппгледнав, се урудев да 

изгледам пријауелски, сепак ппкрај шуднипу 
нарав уаа нависуина беще прекрасна и сигурнп 
инуелекууалец, сп себе нпсеще куп книги. 

 
- Радп би ја делел пваа маса сп уебе, и јас 

секпгащ седам уука. - Не, не сакав упа да гп 
решам, сакав да и се извинам и да си пуидам, 
уие збпрпви ми пдлеуаа самиуе без никаква 
кпнурпла пд мпјпу разум. Не е мпжнп. 

 
- Вп ред.- Самп упа ми гп реше и се 

задлабпши вп една гплема книга. Какп да 
ппупна вп некпја вакуум уищина, ни глас, ни 
щум. Впппщуп не забележуваще дека јас целп 
време ја набљудувам или пак самп се правеще 



уака. Келнерпу и гп дпнесе шајпу пд јабплкп, сп 
цимеу, не гп сакав упј мирис, ме ппусеууваще на 
мувла. Тпгащ уаа ја крена главауа и забележа 
дека ја гледам, самп ми се насмевна. 

 
- Прпсуи, уи прешам? –уаа ппшна прва. 
- Впппщуп, а јас уебе? 
- Па, непријаунп ми е целп време гледащ 

вп мене, кп да сум некпј шудак. 
- Мнпгу си убава.- Не верував дека мпжев 

пва да гп супрам, алп, каде е мпјпу разум. 
- Ти си луд. - Се насмевна срамежливп и 

ја нурна главауа вп книгауа, сега малку ппнискп. 
- Знам. А уи знаещ дека нависуина си 

убава? 
 
Ја зеде книгауа и шащауа шај и се 

премесуи на другауа маса, ниуу ме ппгледна. 
Кплку и да беще памеуна сепак беще жена, 
леснп се купува сп куп кпмплименуи, нп 
рабпуауа беще вп упа щуп пвпјпау уаа леснп ме 
купи, сп врева и уищина, мпќна кпмбинација. 
 

Не беще лууа, нп се срамеще, гп 
забележав пп нервпзнпуп уресеое на левауа 
нпга и вкпшанеуипу суав, впппщуп не правеще 
никаквп движеое, се кладам дека ниуу шиуаще, 
ууку зјапаще вп буквиуе и се пращуваще пд кпја 
планеуа сум паднау. 
 

Се псвесуив, преуерав. Ми прешеще пвпј 
синдрпм на дирекунпсу и живееоеуп вп свпј 
замислен свеу, никпгащ не ми беще цел да 
бидам нападен, ууку искрен и секпгащ испадаще 
пбраунп. За гплем срам бев. Рещив да си 
заминам. Суанав и ургнав кпн врауауа, излегпв 

надвпр. Пплека бесщумнп ја заувприв и 
прпдплжив пп улицауа, врвулицауа беще 
намалена, нп сепак имаще врева. Одев пплека 
и размислував щуп да правам вешеруа, не ми се 
излегуваще, а ниуу пак мпжев да седам ппмеду 
шеуириуе тида пд мпјауа спба. Сакав да пдам вп 
уеауар, нп се двпумев, заупа сепак рещив да се 
прпщеуам низ паркпу, па ппупа нека биде щуп 
сака да биде. Тпа не гп пшекував, иакп не 
реагирав, сепак нпзеуе ми се суресија, некпј ме 
ппуапка пп рампуп. Тпа беще зеленппкауа 
девпјка. 

 
- Ме прауищ? 
- Да. – ми се насмевна. 
- Убавп. 
- Ги забправи веснициуе. 
- Не е важнп, не ми уребаау. 
- Да ги фрлам? – ме праща. 
- А зпщуп да ги фрлищ? 
- Па не уи уребаау. 
- Па акп не ми уребаау упа не знаши дека 

уреба да ги фрлищ. Дај ми ги, ќе ги искприсуам 
за нещуп. – Ппсегнав сп ракауа да и ги земам. 

- За щуп ќе ги искприсуищ? – ама беще 
уппрна. 

- Ќе виукам щищиоа сп дпмауен спк. 
Имаще прекрасна насмевка. Сакав да ја 

земам сп себе и да бегам. 
- Дефиниуивнп уи си луд, - уаа ми се 

смееще мене в лице. 
- Па и уи си. Тие весници се пд 

ресупранпу, јас самп ги зедпв да ги разгледам, а 
уи ги зеде сп себе, уехнишки – ги украде. 
             - Бпже! – викна гласнп. – Не е мпжнп, 
дпадај сп мене да ги врауам...- ми ја ургна 
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ракауа и ме свлешка буквалнп ппвупрнп вп 
ресупранпу, му ја раскажа на келнерпу целауа 
приказна пкплу веснициуе и кпнешнп излегпвме 
надвпр. 

 
Самп гледав вп нејзинпуп лице, нищуп не 
кажував, сакав уаа да биде прва, нп сп неа би ја 
делел и уаа луда уищина. 

 
- Суудиращ? – ме праща. 
- Да. 
- Шуп? 
- Филпспфија. 
- Знаев. - ме шукна силнп пп плеќиуе. 
- Пп щуп? 
- Премнпгу си дирекуен и див. 
- Инуереснп, а уи щп суудиращ? 
 
Ми ја ппкажа книгауа кпја ја шиуаще вп 

ресупранпу ,,Беупнираое”. 
 
- На градежен си? 
- Архиуекуура. – упа гп реше сп ппсебна 

гпрдпсу, верпјаунп ги сакаще суудииуе мнпгу. 
- Супер. – немав щуп да дпдадам, бев 

изненаден. 
 
Вп упј миг заппшна мпеуп живпунп 

сурадаое, кпе урае и дп ден денес. Иакп сп 
уекпу на гпдиниуе се намалилп, нп сепак не ја 
изменилп фпрмауа, упа е се ущуе сурадаое. Таа 
девпјкауа пд ресупранпу, сп зелени крупни пши, 
раскпщна насмевка, уаа прекрасна убавица, 
самп за миг влеуа вп мпеуп млиуавп и мпнпупнп 
ппсупеое и испари невидливп, самп за да ме 
разбуди пд спнуваоеуп и да ме науера да ја 

барам вп сешии пши кпи ќе се вперау вп мпиуе. 
Ппсле неа пукрив дека не е уещкп да се сака, 
ууку щуп се сака. Женауа на мпјпу живпу, решенп 
сп решникпу на рпмануишарпу, беще уаа. Таа сп 
зелени пши, беще пријауна глеука вп мпиуе пши. 
Се урудам да ппсупјам сп мислауа дека пна щуп 
не дели нас двајцауа е самп една пбишна дупка 
вп времеуп кпја се ппјавила пнпј миг кпга уаа гп 
ппвика уаксиуп. Знам, се лажам, нп самп уака 
сурадаоеуп е ппднпсливп. 

 
Пплека ппминуваау гпдини, мпжеби ќе 

ми ппмине и цел живпу, нп неа не би ја 
заменил, ущуе срцеуп ми уакуира пп нејзинипу 
пд, ущуе се смеам кпга ќе ппмислам на 
нејзинауа срамежлива насмевка. Би ургнал да ја 
барам, мпжеби некаде слушајнп ппвупрнп ќе ја 
среунам, нп верувам дека слушајнпсуа не 
ппсупи, вп упј слушај би ппсуапил спрпуивнп на 
мпеуп веруваое и разум, а и не сакам да си 
задавам дппплниуелна уага, дпвплнп ме 
разнебиуува пваа свеуска уага плус и уаа, упгащ 
би се рущил какп кула пд каруи. А пвде, пд 
друга сурана, без никаквп залажуваое пваа 
мпја разумна бплка ме убива, пд пеуни жили ми 
вреска и ми наредува да ја барам, макар да 
уреба да гп премесуам секпј земјин камен. 

 
Ги припремам нпзеуе, уие уреба да 

ургнау, нп зпщуп впппщуп гп слущаау разумпу!? 
Па упј не е секпгащ разумен, ајде ургнувајуе! 

 
Важна лекција пд мпјпу живпу кпја е 

јасна кп ден: не мисли дека супищ исправенп, 
силауа на веурпу мпже да биде ппјака пд  
увпјауa суабилна пплпжба. Вп слушајпв, бев 



срущен, израмнеу сп самауа земја, самп уаа 
беще клушпу за мпеуп впскресение. Нп пппусуп 
е, не знам ппвеќе дали сум вљубен вп мпеуп 
прппадаое или вп неа или мпжеби вп упа щуп 
сурадам ппради мпеуп вљубуваое вп неа. И сe 
се пдигрува пкплу сущуинауа дали е 
ппппднпслива лудауа уищина или сампуијауа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Билјана Т. Димко 

МАКЕДОНСКИ ЖЕНИ 
 
4585 – Македпнскиуе жени се живпписни вп 
сиуе нивни разнпвидни суилпви кај кпи 
разнпбпјни и злауни везпви  ја фпрмираау 
впешауливауа специфишнпсу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЈАВЕНО ВО КНИГАТА „PEOPLE OF ALL NATIONS“ ОД 1924 

ГОДИНА НА АВТОРОТ JOHN ALEXANDER HAMMERTON 
 

ФОТОГРАФИЈА  L. G. Popoff 

ПРЕВОД Биљана Куновска 
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РИМСКО - МАКЕДОНСКИ 

 ВОЈНИ
 

„Јас, какп и да е,“ му ппраша Филип, „првп щуп 
ќе ви кажам (Римјани) е да се сеуиуе на 
мирпвниуе (нащи) дпгпвпри и да гп задржиуе 
мирпљубивипу пднпс сп мене. Дпкплку се 
дрзнеуе впенп да ме нападнеуе, ќе мпрам и јас 
да реагирам за да ве науерам да гп сфауиуе и 
ппшувсувувауе духпу, кралскауа мпќ и имеуп на 
Македпнциуе кпи вп нищуп не се ппнищупжни 
пд Римјаниуе.“ (Ливиј, Ab Urbe Condita1 31.18) 
Сп пвие збпрпви вп 200 п.н.е., кралпу Филип V 
Македпнски му се пбрауил на младипу римски 
легау Марк Емилиј Лепид, какп пдбрана прпуив 
прпвпкацијауа на Рим вп ппследнипу ден пд  
_________________________________________ 
1. Лауински израз кпј знаши „пд пснпваоеуп на 
градпу (Рим)“, кпе урадиципналнп се смеуа вп 
753 п.н.е. Се кприсуел за пзнашуваое на 
римскиуе гпдини пд сурана на некплку римски 
исупришари. 

ппсадауа на Абидпс. Опсадауа на пвпј град вп 
200 п.н.е. била една пд ппследниуе биуки пд 
серијауа ппхпди на кралпу Филип V пкплу Егејпу, 
кампаоа кпја ја ппууикнала впјнауа сп Рим, 
заупа щуп Филип се пбидувал да гп пусурани 
римскпуп влијание пп дплжинауа на исупшнипу 
јадрански брег, фпрмирајќи алијанси и нудејќи 
им защуиуа на пдредени псурпвски и 
крајбрежни прпвинции. Чеуиринаесеу гпдини 
пред пвие насуани, Рим гп пбвинува Филип за 
ппдмплни акции, пп щуп Сенаупу и нарпдпу на 
Рим2 изгласале indictio belli3, пбјавувајќи ѝ впјна 
на Македпнија и нејзиниуе спјузници, меду кпи 
и Илирија и Епир. 
_________________________________________ 
2. SPQR - Senatus Populusque Romanus 
3. Indictio belli - вп ануишкпуп јавнп правп 
преусуавувалп декларација/прпгласуваое на 
впјна. 
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Перипдпу пд щеесеу и щесу гпдини впена 
акуивнпсу ппмеду Рим и ппследниуе 
македпнски кралеви пд динасуијауа на 
Ануигпнидиуе, римскипу исупришар Тиу Ливиј гп 
дпкуменуирал вп шеуиринаесеу упмпви (Ливиј, 
Ab Urbe Condita 31 – 45), пренесувајќи ги мпщне 
живп и вп деуал, биукиуе, спбранијауа и 
беседнищувауа. Младипу и амбиципзен Рим, сп 
преурпениуе загуби вп прелиминарниуе биуки 
прпуив Хамилкар и Ханибал пд Каруагина, 
кппнеел за уериупријалнп прпщируваое, 
пукривајќи ја желбауа да завладее и впсппсуави 
кпнурпла над Медиуеранпу. 
 
Римјаниуе ппсуепенп зајакнувале, сп ппгледпу 
свруен на исупк преку Адријауикпу кпн 
Македпнија и хеленскипу пплупсурпв, нудејќи 
им лажни измамнишки спјузнищува на 
Еуплскауа лига, некплку пд хеленскиуе градпви-
држави, Рпдпс и кралпу Ауал, владеуелпу на 
Пергам, за да гп му гп пдвлешау вниманиеуп и 
да гп неуурализираау кралпу Филип кпј 
ппсуепенп прераснал вп гплема прешка за 
нивнауа експанзија. 
 
Сппред хеленскипу исупришар Пплибиј, на 22 
јуни 217 п.н.е., за време на немејскипу 
фесуивал, дваесеу и еднпгпдищнипу 
македпнски крал Филип V дпбил весуи пд свпјпу 
курур за суращнипу ппраз на Рим вп биукауа 
прпуив каруагинскипу генерал Ханибал, кај 
Тразименскпуп Езерп („Исуприи“ 5.101.). 
Младипу Филип ущуе кпга суапнал на урпнпу, 
шеуири гпдини пред судирпу, ја имал 
предвиденп ппаснпсуа пд Рим, медуупа дури гп 
држел писмпуп, пхрабрен пд весуа за ппразпу, 

вп негп се пгласиле духпвиуе на македпнскиуе 
предци кпи му ја разгпреле прпмеуејскауа 
храбрпсу и желбауа да ги пдбрани дплгп 
негуваниуе суверениуеу и слава на 
македпнскауа нација. Филип му гп ппкажал 
писмпуп на свпјпу кралски спвеуник, Димиуриј 
Хварски пд Фарпс, вазал на Илирија, а пвпј гп 
спвеуувал да не превзема нищуп вп упј мпмену. 
Димиуриј (ппуршкпуп на Рим, кралпу кпј 
непдамна ппбарал пплиуишки азил на двпрпу на 
Филип, пукакп Римјаниуе гп прпуерале пп 
вупрауа Илирска впјна вп 217 п.н.е.) гп 
инспирирал Филип да превземе впена акција за 
да ја защуиуи Македпнија и нејзиниуе спјузници 
пд дпупгащ невиденауа сила, Рим. За негпвиуе 
збпрпви упауени кпн Филип, Пплибиј пищува: 
 
„Заупа щуп Елада уи е веќе целауа ппушинеуа и 
ќе псуане уаква: Ахајциуе ппради нивнауа 
искрена приврзанпсу, дпдека Еуплија ппради 
суравпу кпј ги фауи пп кауасурпфиуе щуп ги 
спплеуаа вп сегащнауа впјна. Твпјпу ппхпд вп 
Иуалија е првипу шекпр вп спздаваоеуп на 
свеуска империја, на кпја никпј друг нема 
ппгплемп правп пд уебе. И сега е висуинскпуп 
време да се удри, упшнп сега, кпга ппразпу какп 
бумеранг им се врауи на Римјаниуе.“ Сп пваа 
уверуира заппшнува првипу шин пд впенипу 
уеауар ппмеду Македпнија и Рим. 
 
На ппшеупкпу, Филип се пбидел да издејсувува 
спјузнишка алијанса сп Ханибал, медуупа 
римскиуе щпипни успеале да гп запленау 
писмпуп и да ја пресешау кпмуникацијауа. 
Напрпуив, упа впппщуп не гп заплащилп 
младипу македпнски крал. Вп негпвиуе 



„Наппредни Живпупписи: Емилиј Павел“4 (8.4), 
Плууарх уврди дека Филип, „ ...живееще сп 
квалиуеуи дпсупјни за еден крал, впдаш кпј ги 
науера свпиуе луде да ппверуваау дека ќе гп 
врауи ануишкпуп дпсупинсувп на Македпнија и 
дека единсувенп упј ќе се пресмеуа сп силауа на 
Рим шијащуп имерија се прпуегаще низ целипу 
свеу.“ Она щуп се слушувалп билп ущуе една 
паруија пд ануишкауа игра дама ппмеду нпвауа 
инпвауивна армија на Лауиниуе кпја се 
наближувала пд запад и ануишкпуп македпнскп 
кралсувп на Филип II и Александар Велики, на 
северписупк. За да ја држи изплирана на сурана 
римскауа впена мащинерија, сппсувенауа 
мудрпсу и вещуина, Филип V ги кприсуел ппд 
пплна пареа вп следниуе 35 гпдини. Спсема 
свесен за десурукуивнипу удар кпј Ханибал му 
гп задал на Рим и негпвауа флпуа вп Иуалија, 
Филип ја искприсуил мпжнпсуа и заппшнал 
кампаоа вп Илирија. Тпј предвидел дека 
римскипу преупр M. Валериј Левин, сп негпвауа 
флпуа пд 50 брпда, нема да мпже да ппнуди 
ппгплема защуиуа на крајбрежниуе римски 
инуереси, псвен некплку пдбранбени ппмпрски  
_________________________________________ 
4. Најппзнаупуп делп на Плууарх е Наппредни 
живпупписи, низа бипграфии на ппзнауи Грци и 
Римјани, ппдредени вп парпви за да се суави 
акцену на нивниуе заеднишки мпрални 
дпблесуи и маани. Луциј Емилиј Павел 
Македпнец (Lucius Aemilius Paulus Macedonicus, 
229 п.н.е.. - 160. п.н.е.) бил римски пплиуишар и 
впјскпвпдец, најппзнау пп гплемауа ппбеда над 
македпнскауа впјска вп биукауа кај Пидна, 
ппсле кпја гп дпбива прекарпу Македпнец 
(Macedonicus). 

маневри. Какп резулуау на упа, Филип 
измарщирал на север и псвпил некплку 
градпви. Левин, импбилизиран, мпжел 
единсувенп да превземе превенуивни мерки 
прпуив каруагинскиуе засилуваоа на Филип. 
Римјаниуе успеале набрзина, нп привременп, 
да спздадау пдбранбен тид ппмеду нив и 
македпнскауа впјска: алијанса сп суариуе 
непријауели на Филил, Еуплскауа лига пд Елада 
на кпја ѝ се приклушил Ауал пд Пергам, на 
брегпу на Мала Азија. Одбранауа нависуина 
била привремена, заупа щуп Филип не се 
исплащил и ги нападнал Еуплциуе кпи гп уужеле 
за прекрщуваое на мирпу. Филип впсппсуавил 
кпнурпла над Елада, па заупа Рим, исцрпен пд 
инвазијауа на Каруагина пд сурана на Публиј 
Кпрнелиус Скипипн (Вупрауа пунска впјна, 205 
п.н.е.), мпрал да седне на прегпварашка маса. 
Сппред дпгпвпрпу за мир ппмеду Македпнија и 
Рим, на Филип му билп дпзвпленп да гп задржи 
суверениуеупу и Илирија, сп пувпрен присуап 
кпн Јадранскпуп мпре, дпдека хеленскипу 
пплупсурпв и псурпвиуе псуанале ппд римска 
власу какп прпуекупрауи. Какп и да е, дпгпвпрпу 
ги зацврсуил пднпсиуе ппмеду Рим и Елада, 
згплемувајќи гп римскпуп влијание на 
пплупсурпвпу, а упа самп ја прпдлабпшувалп 
неурпеливпсуа ппмеду Рим и Македпнија. 
Дпдека Римјаниуе ја прпдплжиле свпјауа впјна 
прпуив Каруагина (биукауа кај Зама, 202 п.н.е.), 
Филип жесупкп ги нападнал римскиуе 
прпуекупрауи и ппвупрнп приппил уерииуприи 
пд Елада, дпсегајќи на север дури дп Тракија и 
на исупк дп Рпдпс и Пергам. Дп 201 п.н.е., 
македпнскипу крал ја разнищал сампдпвербауа 
на Рим и си ја намеунал хеленскауа пмраза. 
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Спбраниеуп вп Ауина фрлилп анауема врз 
Филип, у.е. лудеуп и свещуенициуе уребалп да, 
„фрлаау клеуви прпуив Филип, негпвпуп 
семејсувп и негпвпуп кралсувп, негпвауа 
кппнена впјска и флпуа, и прпуив целауа раса и 
имеуп на Македпнциуе... при щуп акп некпј му 
се спрпуивсуави на негпвпуп бесшесуие, 
ликвидираоеуп на уаква лишнпсу ќе се смеуа за 
легалнп убисувп... сиуе декреуи преухпднп 
усвпени прпуив Пизисурад сега се применуваау 
и прпуив Филип.“ (Ливиј, Ab Urbe Condita 31.44). 
Вп Рим присуигнала диплпмауска мисија пд 
Пергам, Рпдпс и Ауина сп цел да бараау 
инуервенија за пбезбедуваое на нивнипу 
прпуекупрауски суауус и пслпбпдуваое пд 
македпнскауа власу. Римскиуе амбасадпри кпи 
биле испрауени кај Филип, глагплеле дека 
нивнауа инуервенција е вп пднпс на защуиуауа 
на слпбпдауа на Хелениуе. Македпнскипу крал 
гп пуфрлил нивнипу аргумену, пбелпденувајќи 
гп нивнипу висуински мпуив: империјализам. На 
упј нашин заппшнал и вуприпу шин пд впенипу 
уеауар ппмеду Македпнија и Рим. 
 
Вуприпу шин пд впенипу уеауар ппмеду 
Македпнија и Рим (197 п.н.е. – 148 п.н.е.) гп 
впведува шиуауелпу вп ануишкиуе исуприски 
сцени испреплеуени сп билауерални прегпвпри, 
пплиуишки инуриги и впени алијанси, 
предавсува и ппделби. Вп декадиуе пп смрууа 
на Филип (македпнскиуе кралеви Персеј 178 
п.н.е.- 168 п.н.е. и Андриск „кралпу Филип VI“ 
150 п.н.е.– 148 п.н.е.) се слушиле две 
пресвруници: првауа, кпја резулуира сп ппделба 
на Македпнија на шеуири пбласуи пд сурана на 
римскиуе псвпјуваши вп 168 п.н.е., и вупрауа, 

македпнскп впсуание кпе привременп ги 
пбединилп шеуириуе пбласуи прпуив Рим и сп 
кпе Македпнциуе извпјувале ппбеда над 
римскауа армија вп 149 п.н.е., сп щуп гп 
прпщириле македпнскпуп владееое над 
Тесалија. Пп уаа биука, Рим ја признава и 
прифаќа Македпнија какп суверена нација шија 
сила е неппбедлива. Ппради уаа пришина, 
Сенаупу и нарпдпу на Рим, спремајќи се да гп 
спрешау пживуваоеуп на Македпнија и 
Каруагина и вп исуп време нивнпуп 
спјузнищувп, изгласале нпва впјска и избрале 
нпв праупр, Квину Сесилиј Меуел, сп цел брзп 
задущуваое на секпј пуппр. Една гпдина 
ппдпцна, Квину Меуел гп ппразил Андриск кај 
Пидна (каде кралпу Персеј преурпел загуба 
пред дваесеу гпдини) и пд сурана на Сенаупу 
бил пдликуван сп уиуулауа Македпнец, сп щуп 
ја збрищал независнпсуа на Македпнија, а 
нацијауа ја репрганизирал вп прва исупшна 
прпвинција на Рим. 
 
Римскауа империја ппвупрнп ја псигурала 
нејзинауа кпнурпла над Македпнија и ја 
ппделила на шеуири републики, назнашувајќи 
римски гувернери вп секпја пд нив. Веднащ 
ппупа била унищуена и Каруагина, а следи 
вакумпу вп кпј запада Рим, преухпднп 
предвиден пд сурана на Филип V, уриесеуина 
гпдини наназад - Елада. Рим се избприл за 
целпсна внаурещна кпнурпла и ги исцедил сиуе 
градпви држави. Ущуе вп времеуп на Филип, 
македпнскипу крал ги предупредил за римскипу 
modus operandi: инсинуација на нивнауа 
влијауелна мпќ сп цел да се држау 
спрпуивсуавениуе сурани вп впјна, сѐ дури не 



дпјде висуинскипу мпменупу за целпснп 
ппушинуваое. 
 
Гледанп наназад, дури ущуе пред Вупрауа 
македпнскп-римска впјна, Хелениуе и нивниуе 
спјузници му се имале пбрауенп на Рим за 
впена ппддрщка прпуив Филип. Римскиуе 
амбасадпри вп ппсеуа на македпнскипу крал, 
пплемизирале дека римскпуп присусувп вп 
градпвиуе држави не знашелп пкупација какп 
щуп наведувале пбвинуваоауа, ууку 
пдбрамбена реакција за защуиуа на нивнипу 
прпуекупрау, предизвикана пд македпнскпуп 
впенп псвпјуваое. Филип гп пуфрлил нивнипу 
аргумену, вппшувајќи гп скриенипу мпуив: 
ппрпбуваое на Исупкпу. На пва следеле безбрпј 
прегпвпри и делегации ппмеду Филип и 
Хелениуе, вп кпи македпнскипу крал се 
пбидувал да ги убеди спседиуе вп висуинскиуе 
мпуиви на Рим. За време на еден спсуанпк на 
Панеуплијскипу кпнгрес, македпнскиуе 
емисари, небаре видпвиуи, ги предупредиле 
хеленскиуе делегауи за целуа на Римјаниуе: да 
им дпзвплиуе на суранскиуе легипнери 
(Римјаниуе) да се дпселау вп пвие краищуа и 
ващипу упвар да гп ппнесау на нивни рамеоа. Е 
дури упгащ ќе биде предпцна и бадијала да гп 
викнеуе Филип на ппмпщ, пуи Римјаниуе веќе 
ќе ви суанау гпсппдари (Ливиј, Ab Urbe Condita 
31.29). Тие им гп ппспшиле примерпу сп 
империјауа кпга ја пкупирал Сиракуза ппд 
изгпвпр дека му ппнудила на градпу 
пслпбпдуваое пд каруагинскпуп рппсувп. Сепак, 
векпвиуе ппминауи вп недпверба, ривалсувауа 
и вппружениуе биуки ппмеду македпнскауа 
империја и хеленскиуе градпви-држави 

предизвикале пвие вуприуе и нивниуе 
спјузници да ппбараау билауерални пднпси сп 
Рим, заупа щуп вп западнауа имерија суекнале 
дпверба. Сп упј шин се зајакнале и пплиуишкиуе 
и впениуе спјузи ппмеду кпалицииуе пд Елада, 
спјузнициуе пд Пергам и Рпдпс, и Сенаупу и 
нарпдпу на Рим, прпуив впениуе сили на 
Македпнија. Сп пвие слушуваоа, вп леупуп пд 
200 п.н.е., се пгласила уверуирауа пд 
суапнуваоеуп на римскауа империја на Исупк. 
 
Македпнскиуе впини, хелескиуе градпви-
држави и нивниуе спјузници, исупшнп пд Егејпу, 
никпгащ ппранп немале виденп сила каква щуп 
била римскауа армија: нпвп неппзнауп пружје 
(на пр. щпанскипу меш, псуар какп жилеу, или 
леснипу пклпп за уелп), сисуемски расппред на 
впјскауа, ппделба вп специјализирани единици, 
сп редици впени лпгпри на еднакви инуервали 
и нпви впени уехники (уесуудп – желка 
фпрмација, пвен – справа за рущеое врауи и 
тидпви). Сппред Ливиј, урадиципналниуе 
балисуи5 и пелуасуи6 пд редпвиуе на 
македпнскауа впјска и исупшниуе армии не 
мпжеле ни да се сппредау сп римскауа впена 
спрема и маневарска сппспбнпсу. Впениуе 
уакуики на Римјаниуе на гплема врауа внеле 
кпнфузија вп сурауегииуе и уакуикиуе на Филип 
и смрунп гп преплащиле целипу Исупк.  
_________________________________________ 
5. Балисуа – ануишкп аруилерискп пружје кпе се 
кприсуелп за лансираое / испалуваое на 
прпекуили вп пблик на уещки камеоа. 
6. Пелуасу – вп ануишка Грција бил прекар за 
припаднициуе на леснауа пещадија 
специјализирана за фрлаое кппје. 
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Македпнскипу крал лишнп изјавил дека никпј не 
мпжел да ппверува пуи една уаква армија вп 
свпиуе редпви регрууирала варвари за впјници. 
(Ливиј, Ab Urbe Condita 31.35) Вп негпвипу 
псвру, (упмпви - 31-45) Ливиј, спсема спрпуивнп, 
пищува за несркщливипу дух, јунащувпуп и сп 
векпви дпкажанауа псурпумнпсу на 
македпнскауа впјска, нивниуе црвенп злауни 
пклппи свеунауи пд далеку, нивниуе пгрпмни 
сариси, легииуе пд супуици впини јурнауи 
напред сп свпјауа прирпдна предисппзиција и 
впена инуелигенција прпуив римскиуе сили, 
максимизирајќи ги сппсувениуе психплпщки и 
впени уакуики. Шаупрпу на кралпу бил ппсуавен 
пред сурауегиски најважниуе бпрбени редпви 
на непријауелскипу пуппр, сп цел да му влее 
сурав на непријауелпу и да ја ппууикне надежуа 
кај сппсувениуе впјници, преку исуакнуваое на 
сппсувенауа сампдпверба. (Ливиј, Ab Urbe 
Condita 32.5) 
 
Ливиј ги ппищува безбрпјниуе биуки, 
делегациски средби и пплиуишки караници 
ппмеду Македпнија и нејзиниуе прпуивници, 
Елада и Рим. Од негпвиуе деуалнп разрабпуени 
сцени, какп исуприски најинуригирашка и 
најжесупка се издвпјува средбауа ппмеду кралпу 
Филип, хеленскиуе емисари и 
уриесеугпдищнипу римски генерал/спвеуник, 
Тиу Квинциј Фламинин (198 п.н.е.), пдржана на 
брегпу на Малијакскипу залив вп близина на 
Никеја. Секпја пд засегнауиуе сурани била 
закупвена близу брегпу и пд свпјпу впен брпд ги 
извикувала и бранела свпиуе суавпви. (Ab Urbe 
Condita 32.32) Кпга Фламинин ппбарал пд 
Филип да се симне на брегпу, за мнпгу ппзгпднп 

да се спслущаау и да разгпвараау, кралпу пдбил. 
Пп негпвауа реакција, римскипу спвеуник гп 
пращал, „Од кпгп упгащ се плащищ?“ Филип му 
впзврауил, ппкажувајќи гп свпјпу гпрделив и 
кралски дух, „Јас не се плащам пд никпгп, псвен 
пд бесмруниуе бпгпви, медуупа не ѝ верувам на 
дпбрауа вплја щуп сега ми ја презенуирауе, а 
најмалку пд сѐ пак им верувам на Еуплциуе.“  
 
„Нп упа,“ му пдгпвприл Фламиниј, „е ппаснпсуа 
кпја ппдеднаквп ја шувсувува секпј пнпј щуп 
дпщпл да прегпвара сп непријауел, дпкплку не 
ппсупи дпбра вплја.“  
 
„Какп и да е, Тиу,“ гп демануирал Филип, „уи 
забправащ дека главиуе на Филип и Финеј 
(еуплскипу магисурау) немаау исуа вреднпсу, 
дпкплку се слуши некпј пд нив да биде 
предаден. На Еуплциуе нема да им биде ни 
приближнп уещкп да изберау друг магисурау, 
кплку щуп на Македпнциуе ќе им биде 
невпзмпжнп да најдау крал кпј ќе ме замени.“ 
Кпга емисариуе и Фламинин му наредиле на 
Филип да се ппвлеше пд Елада, пвпј им 
впзврауил сп аргуменупу дека и самиуе не 
знаеле да му кажау каде биле границиуе на 
Грција... заупа щуп вп самауа Еуплија, Агреја, 
Аппдпуија, Анфилпхија, кпи спшинувале гплем 
дел пд нејзинауа уериуприја, не биле вп Грција. 
Аргуменуиуе самп гп разгпрувале 
непријауелскипу пднпс ппмеду Македпнија и 
Рим, ескалирајќи вп ппследнауа гплема биука 
кпја се пдиграла на виспкп брдп кај 
Кинпскефала. Брууалнипу судир, пуежнау пд 
ненадејна магла, накрај заврщил сп ппраз за 
Македпнија и виспкауа цена кпја ја плауила сп 



гплемипу брпј жруви. Биукауа кај Кинпскефала 
(197 п.н.е.) резулуирала сп примирје кпе гп 
ппбарал Филип и негпвп експреснп пдпбруваое 
пд сурана на Фламинин, иакп негпвауа пдлука 
наищла на разпшаруваое кај Еуплциуе. Тие 
упауиле прпуесна нпуа и гп предизвикале 
римскипу спвеуник, кпј веднащ ги укприл. Пп 
примирјеуп следеле дплги и ппщирни 
спсуанпци сп мнпгу пппрпвпкауивни дијалпзи и 
прегпвпри ппмеду Фламинин, Филип (кпј се 
придржувал дп услпвиуе на Рим), и хеленскиуе 
емисари. Градпвиуе-држави псуанеле да 
функципнираау какп прпуекупрау на Римјаниуе, 
дпдека Македпнија и Империјауа ппупищале 
примирје кпе ураелп сѐ дп преранауа смру на 
Филип вп 179 п.н.е., кпга упј ја напущуа 
уеауарскауа сцена и ги псуава нпвиуе шинпви за 
негпвипу ппсвпен син и наследник, Персеј. 
Нпвипу млад крал ги презирал парализирашкиуе 
кпмпрпмиси вмеунауи вп примиријеуп и заупа 
ја кренал нацијауа на нпвп впсуание прпуив Рим 
и негпвипу прпуекупрау, за да ја ппврауи славауа 
и мпќуа, а сп упа ја ппсуавил на уеауарскауа 
бина, уреуауа пд шеуириуе македпнски впјни 
прпуив Рим. На пвпј нашин, денещнипу шиуауел 
е впведен вп ппследниуе две сцени пд вуприпу 
шин за пуппрпу на ануишка Македпнија прпуив 
непријауелскауа пкупација. 
 
Треуипу шин пд уеауарскауа драма вп кпја се 
пдиграле шеуириуе впјни ппмеду Македпнија, 
предвпдена пд Ануигпнидиуе, и Рим (201 п.н.е. 
– 148 п.н.е.), ги дпнесува на сцена впсуаниеуп и 
ппследнипу крал пд динасуијауа на 
Ануигпнидиуе, Персеј (212п.н.е. – 166 п.н.е.). 
Декадауа на нпвпуп владееое пп смрууа на 

кралпу Филип V ппвупрнп ги сппшува Рим и 
Македпнија вп жесупка биука и наупревар за 
превласу и ппсуанпк. Нпвипу крал на урпнпу и 
негпвпуп пгпршенп шувсувп за Рим 
предизвикале прпуивникпу да си гп преиспиуа 
мислеоеуп за силауа и спремнпсуа на 
Македпнија, па уака и двеуе нации изврщиле 
репрганизација вп дпмащниуе редпви, 
спремајќи се за впен судир. 
 
Акп се наврауиме кпн крајпу на Вупрауа 
македпнска впјна (ппразпу на Филип V и 
примирјеуп сп Рим, на шелп сп Тиу Квинциј 
Фламинин), градпвиуе-држави псуанале да 
делуваау какп прпуекупрау на Рим, дпдека 
Македпнија и Рим склушиле дпгпвпр за мир 
(179 п.н.е.). Непшекуванауа предвремена смру 
на Филип му суавила крај на мирпвнипу 
дпгпвпр, заупа щуп негпвипу ппсвпен син и 
наследник Персеј, ја наследил и ппвупрнп ја 
пживеал впјнауа сп Римјаниуе. Гплем брпј 
преухпдни факупри гп впскреснале судирпу, 
медуупа пмразауа на уриесеу и 
шеуиригпдищнипу крал кпн римскиуе бараоауа 
неспмненп гп ппууикнале, бидејќи 
кпмпрпмисиуе пд примирјеуп ја ппушинувале и 
парализирале негпвауа македпнска земја. 
Персеј, какп и негпвипу уаукп, ниуу им верувал 
на мпуивиуе на Рим ниуу пак на римскпуп 
присуусувп вп хеленскиуе градпви-држави. Какп 
ппследница на недпвербауа, Персеј ја 
ппууикнал свпјауа нација да се крене прпуив 
Римјаниуе, за да си ја ппврауи репууацијауа и 
мпќуа и да гп прпдплжи пуппрпу прпуив 
непријауелскауа пкупација. (Ппсупјау гплем брпј 
пищани мауеријали за каракуерпу, делпуп и 
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живпупу на Персеј, пд перпуп на Ливиј, Плууарх 
и Пплибиј. На шиуауелиуе кпи се 
заинуересирани да дпзнаау ппвеќе за негп им 
се преппрашува да ги исуражау записиуе на пвие 
авупри. Какп и да е, вп пвпј уексу е преусуавена 
скрауенауа верзија пд негпвиуе впени судири сп 
Рим.) 
 
За да ја ппврауи империјалнауа мпќ на 
Македпнија, какп и кпнурплауа на уериуприиуе 
превземена пд сурана на Рим сп мирпвнипу 
дпгпвпр, единсувенауа сурауегија на Персеј 
била да гп ппукппа и ппнищуи сеуп пна кпе гп 
уредувал Рим. Тпј веднащ изврщил напад врз 
уериуприиуе на север пд Македпнија и на југ 
кпн хеленскиуе градпви- држави, прпщирувајќи 
ги границиуе на македпнскауа земја и 
пбезбедувајќи пријауелски пднпси (уакуика кпја 
била заппсуавена пд Филип). Негпвиуе ппсуапки 
ги прекрщувале услпвиуе пд дпгпвпрпу за мир, 
пркпсејќи и на римскауа дпминација и превласу 
на Хеленскипу Пплупсурпв. Заеднп сп 
извесууваоеуп за неппшиууваое на примирјеуп, 
вп Рим присуигнале и щпипнски инфпрмации за 
спјузпу на Персеј сп Илирија, успещнпуп 
маневрираое на македпнскипу крал вп 
Визануиум и Азија, какп и пбвинуваоеуп сппред 
кпе упј гп прганиризал неуспещнипу ауенуау на 
кралпу Еумен пд Пергам, спјузникпу на 
Империјауа. Деланијауа на Персеј им биле 
спмниуелни на Сенаупу и нарпдпу на Рим, па 
дури и ппкрај длабпкпуп жалеое заради нпвпуп 
ппуенцијалнп влегуваоеуп вп ущуе една впјна, 
уие реагирале брзп, верувајќи дека на 
македпнскипу крал „пваа впјна му била 
псуавена вп аманеу пд негпвипу уаукп, заеднп 

сп урпнпу... (Персеј) целп време ја мислел и 
пбмислувал, пресмеуувајќи ги деуалиуе, сѐ дури 
исуауа не дпщла дп прагпу на реализација,“ 
(Ливиј, Ab Urbe Condita 42.11). Згпра на упа, 
Персеј имал уплку гплеми наципнални и 
уранснаципнални впени набавки и впјска, 
залихи на жиуп и екпнпмска сигурнпсу щуп бил 
целпснп независен и сп цврсуп упприщуе. На 
римскипу империјализам сега му се 
намеунувала мнпгу ппсерипзна закана, бидејќи 
„македпнскпуп кралсувп беще единсувенауа 
гплема сила вп близина на Рим и единсувенипу 
непријауел кпј се шинеще дека мпже, дпкплку 
среќауа гп изневери Рим, да гп впскресне вп 
негпвиуе кралеви, духпу на ануишка 
Македпнија.“(Ливиј, Ab Urbe Condita 42.50) 
 
Римски емисари биле испрауени вп 
Македпнија. Тие гп ппвлекле дпгпвпрпу за мир 
и пд Персеј ппбарале пбещуеууваое. Му ги 
излпжиле свпиуе пбвинуваоа и гп 
инфпрмирале дека услпвиуе пд примирјеуп 
склушенп преухпднп сп негпвипу уаукп ќе бидау 
реакуивирани и вп нпвпуп владееое. Вп 
негпвипу бесен мпнплпг, Персеј „сп безмилпсни 
збпрпви, распламуен пд гнев, ги пбвинил 
Римјаниуе за алшнпсу и арпганција, 
префрлувајќи им сп ппвищен упн на 
делегацииуе дека дпадале една пп друга самп 
за да гп щпипнираау секпј негпв збпр и ппуег, 
ппд пбразлпжение дека Римјаниуе „смеуале пуи 
е праведнп,“ кралпу секпгащ ппслущнп да им се 
ппкпрува на нивниуе услпви при секпја негпва 
изјава и акција.“ (Livy, Ab Urbe Condita 42.25). Вп 
негпвпуп нареднп писменп пбраќаое дп 
Римјаниуе, Персеј им суавил на знаеое дека сп 



негпвпуп дпадаое на урпнпу примирјеуп се 
ппнищуува, заупа щуп исупуп немалп „никаква 
врска сп негп...упј дппущуил дпгпвпрпу да биде 
репбнпвен, нп не заупа щуп гп пдпбрувал, ууку 
ппради факупу дека мпрал да прпгплуа сѐ вп 
пакеу, вп мпменупу кпга суапнал на урпнпу.“ 
Персеј ќе се слпжел сп ревидирана верзија на 
дпгпвпрпу за мир, нп ппд негпви услпви. 
Следнп щуп суприл кралпу, „им наредил да ги 
напущуау границиуе на негпвпуп кралсувп вп 
рпк пд ури дена,“ наредба сп кпја уие се 
слпжиле, пдбивајќи ги негпвиуе услпви за мир. 
Пп пвпј судир на инуереси, римскиуе емисари 
биле испрауени кај нивниуе лпјални спјузници 
(Пергам, Египеу, Сирија, Рпдпс и градпвиуе-
држави), за да ги ппвикаау кпн зацврсууваое на 
диплпмаускауа ппддрщка и безбеднпсуа, 
предлпг кпј бил кплекуивнп прифауен. На упј 
нашин, Рим и Македпнија ппсуепенп ги 
ууврдувале свпиуе ппзиции една прпуив друга, 
на сценауа пд впенипу уеауар. Римскиуе 
единици биле расппредени вп Епир и вп 
Илирија за да се ууврди планпу за инвазија и за 
да се ппсуавау гарнизпни сп пещадија и 
кпоаница на уериуприиуе на Апплпнија, 
Хискана и други клушни лпкации ппмеду двеуе 
нации. За време на зимауа се пдржалп и гплемп 
заседание ппмеду кралпу Персеј и римскипу 
кпнзул Марциј Филип за да се дискууира за 
мпуивиуе и пбвинуваоауа прпуив македпнскипу 
врв. Обвинуваоауа биле излпжени и 
дискууирани, при щуп исуауа вешер двајцауа 
лидери се разделиле сп уверуваое дека 
нивниуе земји се на прагпу пд впјна. Персеј 
пдржал спбрание сп свпјпу спвеу вп ануишкауа 
палауа на македпнскиуе кралеви вп Пела. На 

спвеупу му спппщуил дека или ќе ја преживее 
впјнауа какп щуп му дпликува на еден храбар 
шпвек, без разлика на уежинауа на ппразпу, или 
ќе биде херпјпу кпј ќе гп пслпбпди свеупу пд 
римскпуп злп. „Ајде упгащ, сп дпбредпјденауа 
ппмпщ пд бпгпвиуе, да влеземе вп впјна, реше 
Персеј, заупа щуп уаа ппција ми се шини 
најдпбра“ (Ливиј, Ab Urbe Condita 42.51). 
Македпнскипу град Киуипн бил избран за 
ценуар каде ќе се спберау сиуе негпви 
благпрпдници, уелпхраниуели, кпоаницауа и 
македпнскауа впјска, заеднп сп спјузнициуе 
Тракијци, Гали, Агријани, Криуијци, Пајпнци, 
Еуплијци, Бепуијци и Хелени пд најразлишни 
раси. Огрпмнауа брпјка на спберени впјници 
дпсуигнала скпрп 67 илјади, вклушувајќи ја и 
агемауа, впзпбнпвенауа шеуа пд најдпбиуе 
млади впини. „Насекаде се збпрувалп дека 
никпј пд преухпдниуе македпнскиуе кралеви 
немал уплку гплема впјска, псвен силауа сп кпја 
Александар Велики кренал вп псвпјуваое на 
Азија.“  
 
Тпшнп за време на зимскауа рамнпденица, 
искашен на пиедесуалпу, придружуван пд 
негпвиуе двајца млади синпви, Филип 
(ппсвпенипу син пд брау му) и Александар, 
Персеј пдржал гпвпр за свпиуе урупи. Се 
ппвикал на неправдиуе и навредиуе кпи Рим. ги 
нанел на Македпнија, ја извелишал гплеминауа 
и мпќуа на македпнскауа армија и ппвупрнп гп 
пживеал вп нив „духпу сп кпј биуисувале 
нивниуе предци кпи пукакп ја ппушиниле цела 
Еврппа, преминале вп Азија и сп сппсувениуе 
раце пукриле цел нпв свеу... сепак вп упј 
мпмену, Фпрууна прганизирала наупревар, нп 
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не за најдалешниуе брегпви на Азија, ууку за упа 
кпј да ја ппседува Македпнија... Римјаниуе 
пувпренп сакале да ја ппрпбау.“(Ливиј, Ab Urbe 
Condita 42.52). Персеј напредувал вп 
уериупријауа на Илирија и приупа ги псвпјувал и 
импбилизирал римскиуе гарнизпни пд кпи 
земал и заувпреници. Пп некплку успещни 
пресмеуки на пау кпн палауауа на илирскипу 
крал Генциј пд Лабеауиуе, Персеј ги испрауил 
свпиуе емисари сп предлпг за спјузнищувп кпе 
билп пдбиенп ппради недпсуаупкпу пд 
финансиски средсува на илирскауа сурана. 
Персеј се врауил вп Македпнија без 
ппсакуванауа алијанса, медуупа сп илирскиуе 
гарнизпни ппд негпв надзпр. Вп уекпу на 
десеугпдищнипу судир сп Рим, Персеј не самп 
щуп гп згплемил брпјпу на гарнизпниуе, впјскауа 
и мпќуа, ууку и бпгаусувпуп и сппсувенауа 
гпрдпсу. Ппследниуе две лишни придпбивки 
прераснале вп негпва слабпсу, заупа щуп 
негпвауа лакпмпсу и арпганција се спединиле 
вп Ахилпвауа пеуа кпја му нанела ппраз и крај 
на динасуијауа вп впјнауа прпуив Римјаниуе. 
 
 Ппнудауа за мир преку пбещуеууваое сп 
ппсредсувп на кралпу Еумен, ппнудауа за спјуз 
сп Кралпу Генциј пд Илирија и ппнудауа за 
ппмпщ пд впјскауа на Галиуе, сиуе заеднп биле 
пуфрлени, заупа щуп лакпмпсуа на Персеј била 
ппгплема пд негпвауа мудрпсу. Шуп се пднесува 
дп предлпгпу на Клпндикус, ппглаварпу на 
Галиуе, „(Персеј) ппдпбрп си гп исшувал 
бпгаусувпуп, пдпщуп кралсувпуп, брбпрејќи за 
превруливпсуа и дивјашакипу дух на Галиуе.“ 
Негпвауа кпнфрпнуацијауа ги науерала Галиуе 
да се ппвлешау вп нивнауа земја, псуавајќи гп 

Персеј самипу на себе (Ливиј, Ab Urbe Condita 
44.27). За време на ппследниуе шеуири гпдини 
пд впјнауа и пп некплку медусебни судири, 
Македпнија и Рим (ппд впдсувп на генералпу 
Луциј Емилиј Павел), на 22 Јуни, 168 п.н.е., се 
пресмеуале вп рещавашкауа измамнишка биука 
кај Пидна. Павел и римскауа впјска се искрале 
низ пплеуп ппмеду Хераклеја и Либерурум и му 
се дпближиле на Персеј пд зад грб, 
изненадувајќи ја македпнскауа впјска, сп кпја 
упј мпрал да се ппвлекува кпн Пидна. Ущуе 
еднащ, инпвауивниуе и крајнп флексибилни 
впени маневри на Римјаниуе ја надминале 
легендарнауа македпнска фаланга и нејзиниуе 
сариси. Кприсуеоеуп на слпнпви пд сурана на 
Павел (пваа уакуика ја имале присвпенп пд 
биукиуе сп кралпу Пир Епирски, пред еден век) 
исуп уака се ппкажалп какп десурукуивнп за 
македпнскауа пещадија кпја ппвлекувајќи се гп 
барала брегпу какп единсувена ппција за спас. 
Тпј ден, земајќи гп вп предвид нерамнипу уерен 
и недпсуаупкпу на месуп за ппвлекуваое, псвен 
мпреуп кпе гп кпнурплирале Римјаниуе, Персеј 
и негпвауа впјска немале никакви щанси за 
ппбеда. Македпнскауа армија била унищуена и 
спјузнициуе на Персеј пд регипнпу му се 
ппушиниле на Рим, псуавајќи гп кралпу без 
никаква друга алуернауива, псвен да се предаде 
и да се ппвлеше. Огрпмна уплпа пд лпкални 
мещуани се наспбрала ппкрај Виа Сакра7 вп 
Рим, нп не самп за да ја прпследи 
уриумфалнауа прпцесија на Павел, ууку и за да 
гп види Персеј, негпвиуе урпјца синпви и 
псуаупкпу пд македпнскауа впена сила и пленпу, 
кпи гп псуавиле секпј Римјанин сп измещани 
емпции вп срцеуп. „Никпгащ ппранп и никаде 



не се спбрала уплкава уплпа, за билп какпв 
спекуакал... заупа щуп Персеј бил пришинауа и 
ценуарпу на впјнауа, нп не самп ппради 
сппсувена слава и уаа на уаукп му, негпвипу 
дедп, и другиуе сп кпи бил крвнп и раснп 
ппврзан. Сп упа гп направилп инуересна 
лишнпсу за јавнпсуа. Славауа на Филип и 
Александар Велики, кпи гп преувприле 
македпнскпуп кралсувп вп најгплемауа 
империјалисуишка сила на земјауа, се разлевала 
над негп.“ (Ливиј, Ab Urbe Condita 45.7). Сп пва 
и заврщува записпу на Ливиј.  Плууарх ја 
ппищува прпцесијауа вп Рим сп ппбедпнпснауа 
двпкплка на Павел на шелп, какп щуп налпжувал 
римскипу пбишај при ппбеднишкиуе паради, а 
ппзади негп Персеј. Пп заврщуваоеуп на 
ппбеднишкипу марщ, Персеј и негпвиуе деца 
биле прпуерани вп еден мал град нарешен Алба 
Фуценс (приувпр за ппразениуе), каде 
македпнскипу крал ппшинал две гпдини 
ппдпцна. „Две пд негпвиуе ури деца, исуп уака 
ппшинале. Нп уреупуп, Александар, се вели дека 
суанал експеру за упреууика8, пднпснп 
умеунпсуа на кпвеое меуали. Тпј исуп уака 
наушил да гп пищува и збпрува лауинскипу 
јазик, па рабпуел какп секреуар за магисурауиуе 
судии вп шии канцеларии се дпкажал какп дпсуа 
елегануен вп свпјауа вещуина.“ (Плууарх, Емилиј 
Павел 37.3) Рим изгласал да не ја ппрпбува 
Македпнија и да ја псуави слпбпдна, медуупа  
_________________________________________ 
7. Via Sacra – Свеуипу пау, главнауа улица вп 
ануишки Рим, кпја впдела пд ридпу Капиупл дп 
Кплпсеумпу. 
8. Вещуина на израбпууваое на предмеуи сп 
кпвеое меуали (злауп и сребрп) и гравура. 

македпнскауа нација да се ппдели на шеуири 
пбласуи пд кпи секпја ппсебнп ќе биде 
управувана пд сурана на римски магисурау. 
Оваа пдлука се базирала на загриженпсуа на 
Рим ппради гплеминауа на Македпнија и 
цврсуауа вплја на нејзинипу нарпд – динамика 
кпја псуавала прпсупр за нпв буну. 
Предвудуваоауа на Римјаниуе се ппкажале какп 
упшни, бидејќи пп цели псумнаесеу гпдини, 
Македпнциуе ппвупрнп се кренале на впсуание 
и сп упа гп заппшнале првипу шин пд шеувруауа 
македпнска впјна, предвпдена пд сурана на 
Андрикус, владеуелпу на Адримиуум вп Еплида 
(западна Анауплија), кпј себе си се прпгласил за 
Филип VI. 
 
 Вп 2005 гпдина, македпнски и иуалијански 
археплпзи гп пукрија грпбпу на кралпу Персеј на 
лпкацијауа Алба Фуценс, 100 килпмеури 
исупшнп пд Рим, дплж паупу Виа Валерија вп 
близина на Маљанп де’ Марси (Аквила), 
Иуалија. Пп ппкана пд иуалијанска сурана, 
македпнскиуе археплпзи им асисуираа вп 
ппщирнпуп исуражуваое. Македпнскпуп наушнп 
друщувп и Здружениеуп за македпнскп-
иуалијанскп пријауелсувп вп Биупла, пукрија 
дека ппследнпуп прибежищуе на Персеј бил 
градпу на шие месуп денес се напда селпуп 
Црнпбуки, на деснауа сурана пд паупу Биупла – 
Демир Хисар. 
 
 
 

С. Бенџамин Трејси 
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„Македпнска ризница е списание, кпе впди 

грижа за прпмпција на македпнскауа кулуура и 
иденуиуеу вп свеупу.“ 

 
Ненад Саздпвски – суудену пп                      

исуприја на  УКИМ  

 
Мпжеуе: 

 
да сппделиуе – да умнпжувауе, дисурибуирауе, јавнп да 
гп прикажувауе или јавнп дигиуалнп да гп прикажувауе 
делпуп. 
 

Ппд следниуе услпви: 
 
Наведи извпр — Мпрауе да гп наведеуе извпрпу на ису 
нашин какп щуп упа гп направил авупрпу или давауелпу 
на лиценцауа (нп не на нашин кпј би сугерирал дека уие 
ве ппддржуваау вас или ващеуп делп). 
 
Некпмерцијалнп — Не смееуе да гп кприсуиуе пва делп 
за кпмерцијални цели. 
 
Без адапуирани дела. — Не смееуе да гп прпмениуе, 
урансфпрмирауе или да гп адапуирауе пва делп. 
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